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  Este almanaque tem por objetivo sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância de um desenvolvimento sustentável na 

agricultura baseado no respeito pelo ambiente e pela biodiversidade, 

neste ano de 2014 – Ano Internacional da Agricultura Familiar. 

  Para isso, apresentamos as operações agrícolas mais importantes 

em cada mês do ano (semear/plantar, colher/apanha e outros trabalhos), 

curiosidades, com a divulgação do nosso Ecomuseu de São Pedro de 

Rates, assim como, as boas práticas agrícolas, nomeadamente com a 

utilização dos produtos fitofármacos.  

 O VALORFITO, designação pelo qual é conhecido o Sistema 

Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, tem 

como objetivo a recolha periódica dos resíduos de embalagens primárias 

de produtos fitofármacos e sua gestão final.  

  

        

 Ao longo deste almanaque alguns  

conhecimentos e conselhos muito úteis vamos dar.  

        Vamos utilizar a terra, sem a estragar,  

            protegendo o meio ambiente! 

                                                

     

          Trabalho realizado por:  

 Mariana Costa (5ºE), Márcio Sousa (7ºC), Hélder                      

Machado (8ºA), Ana Silva (8ºB), Daniela Cerqueira (8ºB)

  

                             Coordenado pela professora: Ana Paula Campos Costa 
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Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Nas hortas semeiam-se em alfobres: 

alfaces, couve repolho, couve-galega, 

brócolos, couve-flor, cenouras, 

nabiças, rabanetes, nabos, favas, 

cebola, salsa, ervilhas e grão-de-bico.  

Plantam-se árvores de fruto nos 

pomares, morangueiros e batata do 

cedo em sítios abrigados. Ainda se 

plantam alhos. 

Nos jardins semear: ervilhas-de-cheiro, 

gipsófilas, girassóis, lírios, paciências, 

flor-de-lis, goivos e miosótis. 

Plantar: begónias, jacintos. 

Colhem-se várias variedades de 

couves e espinafres. 

Pode-se colher laranjas, tangerinas e 

limões. 

Pode-se cortar ervas nos pastos para 

os animais. 

Nos jardins guardam-se os tubérculos 

das dálias. 

 

Sabia que… 

Temos um Ecomuseu em S. Pedro de Rates, na Póvoa de Varzim, que propõe aos 

visitantes um percurso pedonal de cerca de oito quilómetros polvilhado de edifícios 

históricos, igrejas, fontanários, lavadouros, caminhos rurais, casas de lavoura e até 

muros de xisto, onde se seguem os trilhos do pão, da água, do vinho e do linho. 



     

4 

 

Outros trabalhos 

Em janeiro, nas hortas devem-se retirar restos de colheitas anteriores que poderão 

ainda estar na terra. Preparação das terras para as culturas de inverno, como a da 

batata precoce. Deve-se fazer também, na mesma altura, a fertilização química 

com adubos fosfatados, potássicos ou compostos. As terras da horta, passados 

alguns anos de cultura intensiva, tornam-se ácidas, pelo que é indispensável, por 

vezes, aplicar-lhes cal. Como neste mês são frequentes as geadas, as culturas 

devem, sempre que possível, ser cobertas de noite com urzes ou giestas. 

Inicia-se a poda das macieiras, pereiras e figueiras, os grandes cortes são 

prejudiciais. Este trabalho é recomendável que seja feito na lua minguante. Os 

enxertos nas árvores que dão flor temporã, como as ameixoeiras, pessegueiros e 

outras semelhantes, devem ser feitos no crescente da lua.   

No jardim deve-se proceder à poda e instalação de estacaria nas roseiras e adubar 

bem a terra. 

Na vinha deve-se fazer a poda, mergulhar vide, meter bacelo e desinfetar as 

videiras infetadas pelo algodão e fumagina. Devem-se pulverizar as videiras com 

caldas ferro-cálcidas ou oleosas. Em tempo frio e seco, quando o vento soprar do 

norte, deve-se proceder à trasfega do vinho, a fim de eliminar borras, causadoras 

de doenças. As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser 

entregues num ponto de recolha VALORFITO da área. 

Este mês é ótimo para o corte da madeira. 

 

 

  

  

 

 1. Na compra dos produtos 

fitofármacos, solicite no ponto 

de venda um saco, para 

colocar as embalagens vazias.  
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Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Na horta semear alface, alho-francês, 

beterraba, cenoura, nabos, espinafre, 

pimento, vários tipos de couves…  

Plantar a batata nos lugares abrigados, 

pouco sujeitos a geadas. Transplantar 

as cebolas a colher em maio/junho e 

as couves semeadas em dezembro a 

colher em junho/julho. 

Continuar a plantação de árvores e 

arbustos ornamentais no crescente. 

Nos jardins prossegue a plantação de 

roseiras, gladíolos, iris, gipsófilas, 

cíclames e lírios em locais abrigados 

das geadas. Semear cíclames, 

ervilhas-de-cheiro, manjericos, etc. 

Durante este mês, deve-se iniciar a 

colheita dos nabos semeados em 

dezembro. Colher: espinafres, couve-flor, 

brócolos, cenoura, couve lombarda, 

grelos, nabiças, repolho. 

Colher laranja, limão, tangerina.  

Cortar ervas nos pastos para os animais. 

 

 

Sabia que… 

Ao longo deste percurso pedonal ao Ecomuseu de S. Pedro de Rates existem 

nove estações que retratam a vivência rural desta zona da nossa escola. 
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Outros trabalhos 

Todos os trabalhos indicados para o mês de janeiro podem ainda ser feitos, mas 

não devem ser adidos por mais tempo (adubações, entre outras).  

Se o aparecimento de geadas for previsto, a rega será uma operação que, poderá 

atenuar os prejuízos que poderão ocorrer, pois permitirá que as plantas resistam 

melhor ao seu efeito. Aplicam-se herbicidas para controlo das ervas daninhas. As 

sachas e mondas nos ervilhais ou favais também se realizam neste mês. 

No pomar deve-se enxertar as árvores no crescente, podar no minguante, menos 

damasqueiros, e tentar protegê-las das geadas. Iniciar o tratamento das árvores de 

fruto contra as cochonilhas, ovos de insetos e de ácaros, através da pulverização 

com calda bordalesa. As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser 

entregues num ponto de recolha VALORFITO da área. 

Deve-se abrir covas em volta das árvores ou arbustos, onde se lança estrume que 

não deve ficar em contato com a planta. Nas plantas que possam sofrer com os 

ventos fortes, devem ser colocadas estacas. 

Continue ou inicie a poda das videiras e realiza-se a enxertia da vinha. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2. Após utilização dos produtos 

fitofármacos proceda à lavagem 

das embalagens de acordo com 

as indicações expressas no 

rótulo. 
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Sabia que… 

Na 1ª estação do percurso do Ecomuseu, temos a Igreja Românica de Rates (séc. 

XI-XII), a Praça com a Capela (barroca), a antiga Câmara e o Pelourinho. 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Na horta semear: ervilhas, feijão de 

trepar, cenouras, abóboras, tomates, 

nabiças, alface, espinafre, pepinos. 

Plantar batata de sequeiro mas apenas 

em locais que mantenham uma certa 

humidade no solo. Pode-se plantar 

hortaliças, cebolo e cebolinhos. 

Transplantar cebolo, tomates e couves. 

Nos pomares podem-se plantar 

macieiras, framboeseiras e outras 

árvores de fruto. 

Nos jardins, além das espécies 

indicadas nos meses anteriores, 

podem-se plantar amores-perfeitos, 

cravos, dálias, bocas de lobo, etc. 

Colher: cebolas brancas, batata “do 

cedo”, cebolinhos, rabanetes, ervilhas, 

favas, salsa, couves, rabanetes 

No pomar colhe-se laranjas, limões e 

tangerinas. 

No jardim colher: tulipas, serôdias, 

campainhas brancas, narcisos e goivos. 
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Outros trabalhos 

Continuar os trabalhos iniciados em fevereiro, nomeadamente, as adubações, 

correções do terreno, lavras e cavas, preparando o solo para as sementeiras e 

plantações para este mês e seguinte. Prepara a terra para a batata de regadio. 

Sachar as alfaces, alhos e outras culturas que estão em desenvolvimento. Para 

obter boas produções, não basta as adubações químicas torna-se necessário as 

incorporações de matéria orgânica. Preparar as estacas para feijões e ervilhas. 

Nos pomares de macieiras e pereiras, deve-se continuar com os tratamentos 

contra problemas que possam surgir. Nas fruteiras cítricas aplicar emulsões 

oleosas depois da floração. Concluir a poda das fruteiras das figueiras. Realizar 

pulverizações preventivas de calda bordalesa nos pessegueiros protegendo-os 

contra a lepra. Pulverizar as laranjeiras com cal em pó. Adubar as diversas 

fruteiras. 

Para combater os insetos e fungos que possam surgir nas culturas, deve-se aplicar 

sulfato de cobre e enxofre. 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área. 

Concluir as trasfegas, aproveitando o tempo seco e sem grandes variações de 

temperatura. Prosseguir ou terminar o engarrafamento dos vinhos. 

Tosquiar as ovelhas. 

 

 

  

                                    

 

  

 3. Embalagens rígidas até 25 L/25KG 

que contiveram produtos que se 

destinam à preparação de calda têm 

obrigatoriamente de ser submetidas  

à tripla lavagem. 
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Sabia que… 

Na 2ª estação do ecomuseu surge a Fonte de S. Pedro, a Casa Matos (turismo 

rural) e o Largo de Sto. António, espaço de devoção e de festa de uma 

comunidade cuja economia está ligada à criação de animais. 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Semear: abóboras, agriões, alfaces, 

cenouras, couves (lombarda, repolho, 

brócolos e portuguesa), espinafre, 

ervilha, feijão, pepino, nabiças, 

rabanete …. 

Plantar alfaces, cebolas, tomates, 

pimentos e morangueiros. Plantar 

batata nas terras mais secas e, no final 

do mês, nas terras mais fundas. 

No jardim semear: estrelas do Egito, 

girassóis, malmequeres, begónias, 

gladíolos, casadinhos, petúnias …. 

Meter na terra os tubérculos. 

Colhe-se: couve portuguesa, couve 

lombarda, repolho, grelos, brócolos, 

couve-de-bruxelas, nabiças, nabo, 

alface, favas, ervilhas, batata “do cedo”, 

cenouras. 

Colher limão, nêspera, tangerina. 

No jardim colher lilases, margaridas, 
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Outros trabalhos 

Preparar os terrenos destinados à próxima sementeira (feijão e milho). Sachar, 

mondar e, se necessário regar de preferência nas primeiras horas da manhã. 

Aplicar um pouco de adubo azotado solúvel às hortaliças para beneficiar o 

desenvolvimento destas plantas. Deve-se evitar, tanto quanto possível, que o 

adubo atinja as zonas verdes das plantas para que não se queimem. Defender a 

horta dos ataques dos insetos, caracóis e lesmas com pesticidas apropriados. 

No pomar pulverizar as árvores de fruto contra insetos e fungos. Limpam-se os 

rebentos nos enxertos existentes nas árvores. 

No jardim semear relva, aparar sebes e a relva que esteja em desenvolvimento. 

Proceder à adubação das vinhas “cansadas”. Pulverizar as videiras com 

tratamentos contra o míldio, oídio e outros inimigos destas plantas. 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área. 

Realizar a higiene das vacas leiteiras e separar os vitelos das mães.  

Tosquiar as ovelhas no minguante da lua. 

 

 

 

re 

 

 

 

 

 

 4. Após a lavagem inutilize sempre que 

que possível as embalagens. 
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Sabia que… 

Na 3ª estação do percurso do Ecomuseu em Rates, temos a Casa de Lavrador, 

onde a eira, o espigueiro e outros espaços recriam o ciclo dos cereais e do linho. 

 

  

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Semeia-se milho para silagem. 

Prosseguem as sementeiras periódicas 

(quinzenais) de feijão (para colher em 

vagem) e de ervilhas. No crescente 

semear: abóboras, alface, couves, 

pepinos, cenouras, curgetes…. 

Plantar tomates, alface e fruteiras de 

espinhos. 

No jardim semear cravos, manjericos, 

trepadeiras e plantas anuais. 

Na horta colhe-se ervilhas, alfaces, 

favas, cebola verde, feijão-verde, couve 

nabiça no meio do milho e outros tipos 

de couve. Apanha-se batata. 

Colhe-se morangos, nêsperas, ginjas, 

limão e cerejas. 

No jardim colher flores para semente. 
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Outros trabalhos 

Sachar o milho já nascido, aplicar nitrato em cobertura, no caso de o aspeto da 

seara não ser bom, isto é, no caso de a folhagem ter um tom amarelado. Fenar e 

ensilar forragens. Monda-se, sacha-se e rega-se os alfobres. Rega-se as hortas de 

preferência à tardinha, para que a terra conserve durante mais tempo a água 

absorvida e ser mais facilmente aproveitada pelas plantas. Sachar e pulverizar 

batatais e tomates com caldas cúpricas para evitar o aparecimento de míldio. 

Defender os feijoais contra o piolho. 

No pomar prosseguir com os tratamentos preventivos e curativos contra as 

doenças das diversas fruteiras. Plantar ainda fruteiras de espinho, cujo pegamento 

agora é mais rápido e garantido desde que não falte água. Enxertar medronheiros, 

damasqueiros e laranjeiras. 

No jardim enxofram-se as roseiras, por causa de fungos, e mondam-se os botões 

para obter flores mais perfeitas. Utilizam-se inseticidas de contato, no combate do 

piolho das plantas de jardim. Semeia-se cravos que serão transplantados em 

setembro. As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues 

num ponto de recolha VALORFITO da área. 

Na vinha continuam os tratamentos contra o míldio e o oídio. Proceder à trasfega 

dos vinhos com depósito. Manter as vasilhas atestadas para impedir que o vinho 

azede. 

Limpar as matas a fim de se evitarem os incêndios.  

Castrar bezerros, porcos e cordeiros. É o melhor mês para a criação de coelhos. 

  

 

 

 

  

 5. Coloque as embalagens vazias e  e 

inutilizadas no saco que lhe foi 

entregue no ato da compra. 
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Sabia que… 

No percurso do Ecomuseu em Rates na estação nº 4 encontra-se a Fonte Antiga e 

o seu lavadouro que serviram a população do Centro Histórico. 

 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Continuar com as sementeiras. 

Semear: alface, chicória, feijão, 

nabiças e rabanetes. 

Plantar ou transplantar alface, chicória, 

couve-galega. 

Concluir a sementeira do feijão e do 

milho nas terras fundas. 

Colher ervilhas e favas. Ceifar e 

debulhar cereais, tais como, centeio e 

aveia. Separar as melhores para a 

semente. 

Apanhar a batata semeada em 

janeiro/fevereiro.  

Colher alface, alhos, curgete, chuchu, 

feijão-verde, brócolos, cebola nova… 

Colher cerejas, nêsperas, figo, 

pêssegos, framboesa, limão e morango. 

No jardim colher rosas e cravos. 
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 6. Embalagens não rígidas de qualquer 

capacidade e embalagens rígidas de 

25L/25KG devem ser devidamente 

esgotadas do seu conteúdo, não sendo a a a 

a sua lavagem obrigatória.  

  

 

Outros trabalhos 

Sachar batatas e milheirais, fazendo já a monda da batata e do milho de sequeiro. 

Defender as fruteiras de insetos e fungos com caldas nicotinadas e outras 

apropriadas, assim como, emulsões oleosas. Sulfatar batatais e tomatais com 

caldas cúpricas ou de fungicidas orgânicas de síntese. Os tomateiros devem ser 

pulverizados, como medida preventiva contra o míldio, com fungicidas orgânicos e 

organo-cúpricos. A rega dos morangueiros deve ser abundante e acompanhada de 

adubação de cobertura. 

No jardim desligar os enxertos das roseiras, quando tiverem três a quatro folhas, 

para que não se dê o estrangulamento dos ramos, e aplicar nitrato àquelas cuja 

floração quiser prolongar. Podar os arbustos de floração primaveril. Cortar os 

caules às plantas que já floriram. 

Na vinha aplicar a calda cúprica ou as caldas fungicidas orgânicas de síntese no 

combate ao míldio e ao oídio. O enxofre usa-se quando o oídio se manifesta. Deve 

manter-se a adega limpa e arejada, se o tempo aquecer é recomendável o 

arejamento à noite. 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área. 

 

 

 

 

 

 

  



     

15 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Sabia que… 

No percurso do Ecomuseu em Rate na estação nº 5 encontra-se o Moinho de 

Vento, onde os grãos do milho, do trigo e do centeio voltam a fazer farinha. 

 

 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Semear as últimas milharadas para 

forragem. Semear: alfaces, espinafres, 

cenouras, feijão-verde, nabos, couves 

tardias e rabanetes. 

No jardim semear amores-perfeitos, 

calêndulas, cinerárias, entre outras. 

Enterrar os bolbos dos jacintos e 

tulipas. 

Proceder à colheita da batata, logo que 

atinja o devido grau de maturação. 

Colher alface, alho, beterraba roxa, 

beringela, cebola, cenoura, couves, 

feijão, tomate, abóboras, melancia, 

curgete, pepino e pimentos. 

Colher fruta da época: ameixas, amoras, 

figo, framboesas, limão, maçã, 

morangos, peras, pêssegos. 
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 7. Guarde o saco com as  

embalagens vazias no mesmo 

local onde armazena os  

produtos  fitofármacos. 

  

 

Outros trabalhos 

Mês de ceifa e debulha. O tratamento contra o míldio e outras doenças e pragas 

que atacam o tomateiro é fundamental. As regas são de grande importância neste 

período, e devem efetuar-se à tarde e de acordo com as necessidades das 

plantas. Inutilizar a rama dos batatais quando o combate ao escaravelho tenha 

sido feito com caldas de arsénio ou outras que, pela toxicidade, façam perigar a 

vida dos seres vivos. Sachar e regar milheirais. Prosseguir com a capação dos 

meloeiros e tomateiros. Imediatamente a seguir à colheita, a terra deve ser 

lavrada, preparando-a para as plantas de Outono. 

No pomar continuar o combate aos fungos e insetos que atacam as árvores de 

frutos, tais como, macieiras, nespereiras e pereiras. Regar e manter limpos de 

ervas, por sachas superficiais, os pomares de espinhos. 

No jardim, aparar e mondar as relvas que devem ser bem regadas. Cortam-se as 

flores murchas. 

Na vinha ainda se fazem enxofras e sulfatadas, de acordo com as necessidades. 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área. 

Desfolhar os cachos, mas não deixar que estes fiquem expostos à incidência direta 

dos raio solares.  

Roçar mato para estrume. Extrair o mel. 
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Sabia que… 

Na estação nº 6 do Ecomuseu de S. Pedro de Rates encontra-se Casa do 

Trabalhador Rural, reprodução em xisto das casas de lavrador de outrora, cuja 

cozinha e forno a lenha permitem recriar todo o processo de preparação e 

cozedura do pão. Neste local temos um parque de merendas. 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Semear: agriões, alface, cenouras, 

feijão, nabos, repolho de inverno, 

salsa. 

No fim do mês semear, nos alfobres, 

couves diversas, beterraba, ervilhas e 

espinafres. 

Plantar a penca que será comida no 

Natal. 

Este é o mês das colheitas. Colher feijão 

de sequeiro e abóboras que é 

conveniente deixar ao tempo para 

melhor secarem. 

Recolha de muitas sementes, que 

deverão ser bem selecionadas para 

evitar hibridações. 

Colher: ameixas, figos, amoras, limão, 

maçã, morango, pera, pêssego, alho-

francês, pimento, tomate, feijão-verde, 

cebola, chuchu, curgete, pepino, meloas, 

melões, melancias… 
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 8. O saco estando cheio e fechado, 

entregue num ponto de recolha 

VALORFITO. Solicite um novo saco  

e o comprovativo da entrega. 

  

 

Outros trabalhos 

Regar pela fresca, de preferência ao final do dia que é quando está mais fresco e 

as plantas absorvem mais facilmente a água. Continuar os trabalhos indicados no 

mês anterior, cavando, sachando hortaliças, regando, antes das sementeiras e das 

transplantações. No milharal deve-se sachar e regar. Deve-se evitar que as plantas 

“sofram” de sede mas também não deve existir excesso de água. Fazer a 

sulfatação e enxofra dos tomateiros. Fazer lavouras preparatórias para as 

próximas sementeiras de Outono. Limpar os morangueiros, cortando-lhes os 

estolhos ou deixando só os necessários para a multiplicação. 

No pomar fazer a rega dos citrinos e das novas plantações. Sachar as covas 

dessas novas plantações para no dia seguinte cobrir com erva seca ou palha. 

Continuar a realizar a desfolhada dos pessegueiros. Enxertar: ameixoeiras, 

cerejeiras, damasqueiros, macieiras, pereiras, pessegueiros. 

No jardim continuar a apara as relvas que devem ser adubadas em cobertura com 

produtos azotados e regadas. Enxertar roseiras e regar, com especial ênfase as 

que florescem no Outono. 

Na vinha aplicar, se necessário, as últimas sulfatações contra o míldio e oídio. 

Continua-se a desfolhar os cachos tendo o cuidado de não os expor ao sol direto. 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área.  

Limpar e desbastar o mato à volta dos campos e casas e não fazer fogueiras nem 

queimadas. 
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Sabia que… 

A estação nº 7 do Ecomuseu de S. Pedro de Rates tem a Fonte do Pedro, um 

belíssimo espaço natural que acolhe uma das lendas fundadoras da cultura 

ratense – a da Moura Encantada. 

 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Semear: alfaces, ervilhas, espinafres, 

vários tipos de couve, coentros e salsa. 

No jardim enterrar os bolbos das 

túlipas, narcisos e jacintos.  

Plantar os primeiros morangos, aipos, 

alho-francês e alface. 

No jardim semeiam-se amores-

perfeitos, ervilhas de cheiro, gipsófilas, 

malmequeres, margaridas, miosótis, 

papoilas. 

Inicio das vindimas. Continuar a colheita 

do milho e feijão. Recolher feijões e 

cebolas maiores para semente. De 

quase todas as plantas anuais e vivazes 

deve-se fazer a recolha das sementes. 

Colher: cenoura, chuchu, curgete, feijão-

verde, pepino, pimento, tomate, alho-

francês, maçãs, peras, ameixas, figos, 

limão, melões, meloas, melancias, 

marmelos, pêssego e uvas. 
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 9. As embalagens vazias dos 

produtos fitofármacos são  

resíduos perigosos.  

Por isso:  

- não reutilize,  

- não coloque no lixo doméstico, não - 

- não coloque no ecoponto, 

- não enterre ou queime,   

- não as deixe abandonadas. 

 

Outros trabalhos 

Continuar a preparar as terras para as sementeiras e plantações de Outono-

Inverno, incorporando estrumes e adubos. Cuidar das hortaliças (brócolos, couve-

flor, penca e repolho), que deverão ser estrumadas. 

No pomar prosseguir a enxertia a “olho dormente” de macieiras e pessegueiros, 

antes do princípio do Outono. Enxertar em “fenda” cerejeiras, macieiras e pereiras 

de formas altas. Aplicar caldas oleosas aos citrinos atacados por cochonilhas, 

desde que os frutos não tenham mais de 2 cm de diâmetro. 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área.  

No jardim mondar os botões dos crisântemos e proceder à colocação de tutores. 

Na vinha, se a maturação estiver atrasada, desfolhar com cuidado. Marcar, antes 

da colheita, as melhores cepas para o fornecimento dos garfos para as enxertias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

21 

 

 

 

                                                                           

                                                                             

 

 

Sabia que… 

No percurso do Ecomuseu de S. Pedro de Rates a estação nº 8 é a Fonte da 

Granja, a mais abundante que matava a sede, regava os campos e lavava a roupa 

dos ratenses. 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Semear: ervilhas, nabos, lentilhas, 

cenouras, coentros, espinafres que se 

colhem no Natal e ervas de forragem. 

Nos alfobres começar a sementeira de 

cebolas, alfaces e couves diversas, que 

se plantam, em novembro e dezembro. 

Plantar: espargos, couves, morangueiros 

e alhos. Os alhos devem plantar-se cedo 

e colocar uma boa adubação potássica 

(pode-se utilizar a cinza de fornos, que é 

rica em sais de potássio). 

No jardim semear: begónias, cravinas, 

goivos, papoilas, malmequeres… Plantar; 

açucenas, cíclames, jacintos, tulipas… 

Colher os últimos milhos e feijões do 

regadio. Continuar as vindimas. Colher: 

alho-francês, grelos, nabiças, nabo, 

repolho, alface, cenoura, couve 

lombarda, couve portuguesa e 

espinafres. 

“Ripar” a azeitona para a conserva a 

“adoçar” em casa.  

Colher: castanha, nozes, avelãs, 

amêndoas, limão, maçã, uvas. 

No jardim colher dálias e rosas. 
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 10. Todas as embalagens primárias de 

de produtos fitofármacos com uma 

capacidade inferior a 250L/KG são 

classificadas como resíduos  

perigosos. 

 

Outros trabalhos 

Efetuam-se ainda os ensilamentos e acabam-se as desfolhadas e vindimas. 

Continuar com a abertura de covas destinadas às plantações de Outono/Inverno, 

as covas devem permanecer abertas atá à altura da plantação. Deve-se defender 

as hortaliças contra a possível aparição de geadas, por meio de folhas secas, 

caruma, palha, feno, etc. Semear tremocilha ou outras plantas que servirão de 

alimento ao solo. 

No pomar proceder à estrumação e/ou adubação. Iniciar a plantação de fruteiras. 

Inspecionar as enxertias. Podar as árvores resistentes ao frio. Pulverizar os citrinos 

ou fruteiras de espinho com caldas cúpricas ou oleosas, conforme os problemas 

das plantas. Logo que tenha ocorrido a queda das folhas, proceder ao tratamento 

das doenças dos pessegueiros (pedrado e lepra). 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área.  

Deve-se aproveitar 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. 

No jardim começar a poda das roseiras, dos lilases e de outros arbustos. 

Multiplicar por estacas as roseiras e os lilases.  
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Sabia que… 

Na estação nº 9 do Ecomuseu de S. Pedro de Rates é a Azenha do Pego, um 

edifício onde se moía grão e se serrava madeira tudo por tração hidráulica. 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Fazer as sementeiras do centeio e da 

aveia. Prosseguir nos alfobres a 

sementeira de alfaces e couves. Semear 

couve-galega, nabiças de grelo, salsa … 

Plantar os alhos, embora se possa fazer 

de outubro até fevereiro, este é o mês 

por tradição para a sua plantação. 

Plantar vários tipos de couve (lombarda, 

repolho...),alface, cebolas de dia curto. 

No pomar plantar cerejeiras, pereiras e 

macieiras. 

Nos jardins continua-se a fazer as 

operações do mês anterior e plantam-se 

roseiras. 

Colher couve, penca, repolho, nabos, 

alface, nabiça, alho-francês. Colher a 

azeitona. 

Colher castanhas, avelãs, dióspiro, 

kiwi, limão, maçã, romã, tangerina. 
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 11. As embalagens secundárias e 

terciárias dos produtos fitofármacos 

estão excluídas do sistema integrado 

VALORFITO, assim como, as 

embalagens de adubos e corretivos 

agrícolas. 

 

Outros trabalhos 

Armar canteiros para as sementeiras e plantações próprias da época. Continuar a 

fertilizar os terrenos com estrumes e adubos fosfopotássicos. Proteger das geadas 

as plantas mais sensíveis, com abrigos de plásticos ou esteiras. Desbastar os 

nabais, aproveitando o produto do desbaste para dar ao gado. 

Proceder à abertura de valas, regos ou outras obras que se considerem vantajosas 

para evitar a estagnação da água das chuvas. 

No pomar, manter a vigilância nas macieiras e pereiras, contra ataques de insetos 

e fungos. Logo que seja possível, queda da folha do pessegueiro, realizar os 

tratamentos contra o crivado e a lepra. Deve-se estercar os pomares no crescente 

e podar no minguante. 

No jardim, podar as roseiras e outros arbustos de jardim, bem como árvores 

ornamentais. Depois de podadas as roseiras, devem ser pulverizar com calda 

bordalesa a 1%. Devem-se colocar estacas de apoio para as plantas. 

As embalagens vazias dos produtos fitofármacos devem ser entregues num ponto 

de recolha VALORFITO da área.  

Proceder à apanha de folhagem caída e aproveitar restos de plantas, ervas, 

detritos diversos e cinzas, para continuar a realizar a compostagem, para o fabrico 

de composto. 
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Sabia que… 

O Ecomuseu de S. Pedro de Rates está localizado num vale caracterizado pela 

fertilidade da terra, onde temos uma monocultura de forragens que alimentam o 

gado na principal zona da bacia leiteira do Vale do Ave. 

Plantar/Semear Colher/Apanhar 

Semear os trigos de Inverno e os centeios. 

Semear cebolo, couves, nabiças, 

rabanetes, espinafres, ervilhas e cenouras. 

Plantam-se: couves diversas, estolhos de 

morangueiros, alhos, cebolas e o bacelo 

nas vinhas novas. 

No pomar, continua-se a plantação das 

fruteiras de caroço e inicia-se a das de 

pevide.  

No jardim, semear/plantar: açucenas, 

begónias, camélias, cíclames, gladíolos, 

jacintos, lilases, lírios, tulipas. Aparar as 

relvas e semeiam-se ou plantam-se as 

“calvas” que apresentam os relvados.  

Colher pencas, alho-francês, 

brócolos, couve bombardada, couve 

portuguesa, couve-de-bruxelas, 

grelos, nabiças, nabo, repolho. 

Terminar a colheita da azeitona. 

Colher kiwi, castanha, dióspiro, 

laranja, limão. 

Continua-se a colher amêndoas e 

pinhões. 
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 12. Local mais próximo para entregar as 

embalagens vazias de produtos fitofármacos: 

DEDICAMPO  

Rua do Gorgolito, nº 62 

4570-472 Rates 

Tel. 252957776 

Póvoa de Varzim 

Porto 

 

Outros trabalhos 

Nas terras de elevada acidez, onde se praticou durante muitos anos horticultura, 

deve-se fazer calagens (utilizar 200 a 300 gramas de cal por metro quadrado).  

Continuar a defender das geadas as diversas culturas, assim como, a preparação 

dos canteiros para as plantações próprias da época. Lavrar e incorporar estrumes 

e corretivos para preparar as terras para as sementeiras da Primavera. 

Prosseguir a preparação dos canteiros e continuar o fabrico do “composto” 

iniciados nos meses anteriores. Limpeza dos lagares com fim da apanha da 

azeitona. No pomar, às laranjeiras que apresentem frutos já amarelos aplica-se a 

calda cúprica a 2%. 

No jardim, podar as roseiras, e outros arbustos, assim como, as árvores que não 

estejam em flor. Instalar viveiros de estacas de roseiras, arbustos e árvores de 

folha caduca. Prosseguir os tratamentos de invernos nas várias plantas. 

Podar as videiras já despidas de folhagem. Proceder à fertilização e meter mato 

polvilhado com gesso ou cal nas entrelinhas das vinhas cansadas. Iniciar a 

mergulhia das vinhas. 

Deve-se “roçar” o mato para enterrar nas terras e as alimentar.  

Cortar madeiras no minguante. 

 

 

 

 

 


