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Feriados e Datas Comemorativas - janeiro 2014 

Dia 1 de janeiro 2014 - Dia de Ano Novo 

Dia 6 de janeiro 2014 - Dia de Reis 

 

Calendário Lunar - janeiro 2014  

Dia 1 de janeiro 2014 - Lua Nova  

Dia 8 de janeiro 2014- Quarto Crescente  

Dia 16 de janeiro 2014 - Lua Cheia  

Dia 23 de janeiro 2014 - Quarto Minguante 
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Agricultura em janeiro 

Nos campos e nas hortas: semear cereais praganosas (aveia, trigo serôdio e centeio), 

favas, ervilhas, batata, repolho, couve de todas as qualidades, grão de bico, alface, rabanete, 

cebolas, brócolos e cenouras. 

Nos pomares e vinhas: limpeza, poda e adubação das árvores; plantam-se novas fruteiras; 

inicia-se a poda das vinhas; muda-se o vinho branco. 

Nos jardins: podam-se e guiam-se o bucho, as roseiras e os arbustos de floração tardia. 

Plantam-se roseiras de estaca e árvores de ornato. Transplantam-se árvores e arbustos. 

Semeiam-se anémonas, chagas, maravilhas, cravinas, dálias, gerânios, martírios, violetas e 

glicínias. Guardam-se os tubérculos das dálias. 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

 

Provérbio do mês de janeiro: 

Em janeiro, sete casacos e um sombreiro. 

 

Adágios: 

Janeiro molhado se não é bom para o pão, não é mau para o gado. 

A lebre, em janeiro, está em baixa ou no lameiro. 

Janeiro tem uma hora por inteiro. 

 

Pensamento: 

Um bom conselheiro alumia como um candeeiro. 

 

Sabedoria popular: 

Em 1 de janeiro sobe ao outeiro: se vires verdejar põe-te a chorar; se vires terrear põe-te a 

cantar. 

Em janeiro seca a ovelha no fumeiro, em março no prado e em abril se vai urdir. 

A pescada de janeiro vale bem um carneiro. 
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Feriados e Datas Comemorativas - fevereiro 2014 

Dia 14 de fevereiro 2014 - Dia dos Namorados ou dia 

de S. Valentim 

 

Fases da Lua - fevereiro 2014 

Dia 1 de fevereiro 2014 - Lua Nova Lua Nova 

Dia 7 de fevereiro 2014 - Quarto Crescente  

Dia 14 de fevereiro 2014 - Lua Cheia Lua Cheia 

Dia 22 de fevereiro 2014 - Quarto Minguante  
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Agricultura em fevereiro 

Nos campos e nas hortas: montar o trigo e favas; semear batatas temporã, ervilhas, 

cenouras, favas, alhos, rabanetes, grão de bico, beterraba e aveia; semear nos alfobres cebolo, 

alfaces, couve de toda a qualidade e lenteinhas. 

Nos pomares e vinhas: plantar, podar, limpar fruteiras e vinha; fazer viveiros de estacas de 

oliveiras, figueiras e videiras; pelo fim do mês fazer enxertias nas vinhas. 

Nos jardins: plantar alegretes, goivos, campânulas, cravinas, lírios, girassóis, anémonas, 

manjericos, amores-perfeitos, violetas e glicínias.  

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

Provérbio do mês de fevereiro: 

Neve de fevereiro sinal de mau celeiro. 

Adágios: 

Em fevereiro mete obreiro. 

Quando não chove em fevereiro não há bom prado nem bom canteiro. 

Fevereiro quente trás o diabo no ventre. 

Pensamento: 

A cavalo dado não se olha o dente. 

Sabia que uma elevada percentagem de crianças tem um rendimento escolar baixo porque 

não toma um pequeno-almoço adequado, ou ignora as refeições a meio da manhã e da tarde? 

Sabia que o exercício cerebral das crianças é muito intenso e que toda a actividade do 

pensamento, compreensão, relacionamento interpessoal e raciocínio lógico pode ser afectado 

com a prática de uma alimentação desequilibrada? 

Sabedoria popular: 

A fevereiro e ao rapaz perdoa tudo o quanto faz, se fevereiro não for secalhão e o rapaz 

não for ladrão. 

Se a Candelária chora está o inverno fora: se a Candelária rir está o inverno para riri. 

Neve de fevereiro, presságio de mau celeiro. 

O tempo de fevereiro, enganou a mão ao soalheiro. 

Para parte de fevereiro guarda lenha no quinteiro. 

Em fevereiro chega-te ao lameiro. 

Em dia de S. Matias começam as enxertias. 

Aproveita o fevereiro quem folgou em janeiro. 
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Feriados e Datas Comemorativas - março 2014 

Dia 4 de março 2014 - Carnaval 

Dia 19 de março 2014 - Dia do Pai 

 

Calendário Lunar - março 2014 

Dia 1 de março 2014 - Lua Nova Lua Nova 

Dia 8 de março 2014 - Quarto Crescente  

Dia 16 de março 2014 - Lua Cheia Lua Cheia 

Dia 23 de março 2014 - Quarto Minguante  

Dia 30 de março 2014 - Lua Nova Lua Nova 
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Agricultura em março 

Nos campos e nas hortas: semear batata, milho, ervilha, feijão, trigo de primavera, cevada, 

aveia, luzerna e outras forragens, lentilha, soja, cânhamo, linho, melões, melancias, abóboras, 

tomates, pepinos, cenouras, rabanetes, beterrabas, saladas diversas e espinafres; fazer viveiros 

de arroz. Nos pomares e vinhas: acabar com a plantação, poda das árvores de fruto e da vinha; 

terminar com as enxertias de garfo; semear pinhão e penisco. 

Nos jardins: semear plantas anuais e vivazes que hão de florir durante o verão – papagaios, 

adágios, sésias, zínias gigantes, ervilhas de cheiro, chagas, dálias, candelárias, bons dias, 

perpétuas e goivos. 

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

 

Provérbio do mês de março: 

Março, marçagão de manhã cara de cão, ao meio-dia de rainha e à noite de fuinha. 

 

Adágios: 

Quando em março arrulha a perdiz, ano feliz.Quando troveja em março aparelha os cubos e 

o braço.Quem não poda em março, vindima no regaço. 

 

Pensamento: 

Nem um dedo faz a mão nem uma andorinha o verão. 

 

Curiosidades: 

A árvore mais antiga parece existir na ilha de Cós. É da Turquia, mas quem a povoa são os 

gregos. Esta árvore, um plátano, já espalhava a sua benéfica sombra no tempo de Hipócrates, o 

pai da medicina. Era debaixo dela que dava as lições aos seus numerosos discípulos. Sendo 

assim pode atribuir-se-lhe a bonita idade de 2500 anos. O tronco tem hoje a circunferência de 10 

metros e os ramos ainda se vestem de gala nos dias da primavera.  

 

Sabia que o cérebro necessita constantemente de um grande fornecimento de energia e 

que a ausência de uma alimentação equilibrada prejudica o seu bom desempenho diário. 

Sabia que o pequeno-almoço, as refeições a meio da manhã e a meio da tarde são 

fundamentais para um melhor desempenho do nosso organismo ao longo do dia. 

Sabedoria popular: 

No tempo do cuco tanto está molhado como enxuto. Nasce erva em março ainda que lhe 

dêem com o maço. Secura de março ano de vinho. Março chuvoso, S. João farinhoso. 

Em março tanto durmo como faço. 
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Feriados e Datas Comemorativas - abril 2014 

Dia 25 de abril 2014 - 25 de Abril ou Dia da Liberdade 

Dia 18 de abril 2014 - Sexta-Feira Santa 

Dia 20 de abril 2014 - Páscoa 

 

Fases da Lua - abril 2014 

Dia 7 de abril 2014 - Quarto Crescente  

Dia 14 de abril 2014 - Lua Cheia Lua Cheia 

Dia 22 de abril 2014 - Quarto Minguante  

Dia 29 de abril 2014 - Lua Nova Lua Nova 
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Agricultura em abril 

Nos campos e nas hortas: fazer as últimas sementeiras de batata e milho; semear abóboras, 

melões e melancias, pepinos, couves, tomates, alfaces, chicória, feijão, ervilha, chícharro, arroz, 

pastos (alpista, erva molar, painço e sorgo); sachar as sementeiras já nascidas e montar trigais. 

Nos pomares e vinhas: enterrar os tremoços para adubação; findar a poda nas oliveiras; 

plantar fruteiras de espinhos; enxertar de escudo e de garfo as fruteiras; aplicar caldos e 

enxofrações à vinha. 

Nos jardins: semear crisântemos e papoilas, cravos da índia, sésias, cravinas e e zínias; 

meter na terra os tubérculos. 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

 

Provérbio do mês de abril: 

Abril, águas mil coadas por um funil, quantas mais puderem vir. 

 

Adágio: 

Sardinha de abril vê-la e deixá-la ir. 

 

Pensamento: 

Para baixo todos os santos ajudam 

 

Sabedoria popular: 

No princípio ou no fim de abril é ruim.  

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

Mau é por todo o abril ver o céu a descobrir. 

Em abril águas mil, canta o carro e o carril. 

Não há mês irritado do que abril zangado. 

O grão de abril, nem por semear nem nascido. 

Inverno de março e seca de abril, deixa o lavrador a pedir.  

 

Adivinhas: 

Numa sala quadrada está um gato a cada canto. Diante de cada um destes quatro gatos 

está um gato e no rabo de cada gato está sentado um gato. Quantos gatos estão ao todo na 

sala? (solução: estão quatro gatos sentados de frente a frente e no seu próprio canto) 

Num candeeiro estão seis velas acesas. Passa o senhor sopro e apaga duas. Quantas 

velas ficam? (solução: só ficam as duas que se apagaram, e as outras gastaram-se.) 
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Feriados e Datas Comemorativas - maio 2014 

Dia 1 de maio 2014 - Dia do Trabalhador 

Dia 4 de maio 2014 - Dia da Mãe 

 

Calendário Lunar - maio 2014 

 Dia 6 de maio 2014 - Quarto Crescente  

Dia 14 de maio 2014 - Lua Cheia  

 Dia 21 de maio 2014 - Quarto Minguante  

Dia 29 de Maio 2014 - Lua Nova  
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Agricultura em maio 

Nos campos e nas hortas: semear feijão de trepar, abóboras, ervilhas, pepinos, melões, 

chicória, alface, tomates, linho, cânhamo, arroz, cenouras, agriões, cabaças e toda a qualidade 

de couves; plantar tomateiros, morangueiros e beringelas; despontar pepinos, melões e tomates. 

Nos pomares e vinhas: plantar fruteiras de espinho e oliveiras; descansar carvalhos e 

oliveiras; enxofrar e sulfatar as vinhas.  

Nos jardins: semear campânulas, papagaios, centáureas, goivos, cravos transplantados em 

setembro. 

 

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

Provérbio do mês de maio: 

Tantos dias de geada terá maio, quantos de nevoeiro teve o fevereiro. 

 

Adágio: 

Dia de maio, dia de má ventura que ainda bem não amanhece já anoitece. 

 

Pensamento: 

O tempo perdido ninguém o encontra. 

Sabedoria popular: 

Quem em abril não varre a areia e em maio não racha a leira anda todo o ano em canseira. 

Maio couveiro não é vinhateiro. 

Maio hortelão, muita palha e pouco grão. 

Quem em maio não merenda aos finados se encomenda. 

Boa cepa maio a deita. 

 

É bom saber: 

A água é …  

- o melhor hidratante para manter a pele saudável. 

- é excelente ajuda para a prevenção de doenças e um óptimo auxiliar da digestão, muito 

útil no combate à prisão de ventre. 

- forte ajuda para a eliminação de toxinas como o álcool, o café e certos tipos de alimentos. 

 

Dicas para manter o cérebro saudável: 

- ensine os seus alunos a descontrair e a viver sem stress. 

- promova hábitos de leitura em detrimento da televisão e do computador. 

- aconselhe uma boa noite de sono: as células cerebrais também têm dificuldade em 

funcionar a cem por cento após uma noite de sono mal dormida. 
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Feriados e Datas Comemorativas - junho 2014 

Dia 1 de junho 2014 - Dia Mundial da Criança 

Dia 10 de junho 2014 - Dia de Portugal 

Dia 13 de junho 2014 - Santo António 

Dia 19 de junho - Corpo de Deus 

Dia 24 de junho 2014 - São João 

Dia 29 de junho 2014 - São Pedro 

 

Calendário Lunar - junho 2014 

Dia 5 de unho 2014 - Quarto Crescente  

Dia 12 de junho 2014 - Lua Cheia  

Dia 20 de junho 2014 - Quarto Minguante  

Dia 27 de junho 2014 - Lua Nova  
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Agricultura em junho 

Nos campos e nas hortas: sachar e tirar ervas das culturas; ceifar os cereais de pragana, 

favas e fenos; semear pimentão, tomate para industria, brócolos, repolho, couve-flor e feijão; 

despontar melões, pepinos e tomates. Nos pomares e vinhas: limpar fruteiras de ladrões; 

esborralhar a vinha; desfazer os montículos dos enxertos; fazer enxertias de olho e borbulha e 

tratamentos cúpricos de enxofre; enxertar de anel nas regiões frescas amendoeiras, castanheiros 

e pessegueiros. Nos jardins: tirar da terra as raízes dos ranúnculos, jacintos e tulipas; mergulhar 

os cravos; reproduzir por estacas gerânios e pelargónios; começar a plantação de flores nas 

caixas e fazer alporques de cravos. 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

 

Provérbio do mês de junho: 

Quando o vento anda a bailar na noite de S. João, não há verão. 

 

Adágios: 

Sardinha de S. João já pinga no pão. 

Junho calmoso, ano formoso. 

Chuva no S. João, bebe o vinho e come o pão. 

 

Pensamento: 

Nunca faças nada sem consultares a almofada. 

 

Sabedoria popular: 

Junho – foice em punho. 

Sol de junho madruga muito. 

Chuva de junho peçonha do mundo. 

Ande onde andar o verão há de vir no S. João. 

 

Dicas para manter o cérebro saudável: 

É fundamental tomar um pequeno-almoço equilibrado todos os dias e não esquecer de 

fazer uma refeição a meio da manhã e outra à tarde. Treinar a memória dos seus alunos: um jogo 

de memória de vez em quando proporciona um treino perfeito às células cerebrais. Praticar 

exercício físico: a actividade física durante trinta minutos por dia estimula as células cerebrais. 
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Feriados e Datas Comemorativas - julho 2014 

Dia 26 de julho 2014 - Dia Mundial dos Avós 

 

Calendário Lunar - julho 2014 

Dia 4 de julho 2014 - Quarto Crescente  

Dia 12 de julho 2014 - Lua Cheia  

Dia 19 de julho 2014 - Quarto Minguante  

Dia 27 de julho 2014 - Lua Nova Lua Nova 
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Agricultura em julho 

Nos campos e nas hortas: sachar, mondar e regar as culturas; sachar, amontoar e regar a 

batata, milho e feijão; continuar a ceifa e debulha dos cereais de pragana; semear milho e sorgo, 

para verde, brócolos, couve-flor, alface, cenouras, ervilhas e feijão; arranca-se a batata e 

apanham-se fenos. 

Nos pomares e vinhas:enxerta-se de borbulha; sacham-se e regam-se os viveiros de 

fruteiras; continua-se o desladroamento das vinhas e o tratamento contra o míldio e o oídio. 

Nos jardins: arrancar os bolbos dos jacintos, tulipas e narcisos; semear amores-perfeitos, 

begónias e gerânios; continuar a mergulhia dos cravos; enterrar as cebolas dos jacintos e de 

tulipas; enxertar os crisântemos. 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

 

Provérbio do mês de julho: 

Por muito que queira julho ser, pouco há de chover. 

 

Adágios: 

Julho quente, seco e ventoso, trabalho sem repouso. 

No S. Tiago pinta o vago. 

Quem trabalha em julho, para si trabalha. 

 

Pensamento: 

O hábito faz o monge. 

 

Sabedoria popular: 

Por S. Vivente toda a água é quente. 

Não há maior amigo que o julho com o seu trigo. 

Aí por S. Santana limpa a pragana. 

 

É bom saber: 

Sabia que o nosso cérebro é composto por cem biliões de neurónios que necessitam de 

nutrientes importantes para se desenvolverem. 

Sabia que o nosso cérebro está em permanente actividade e, por isso, precisa de nutrientes 

importantes para o seu bom funcionamento. 

 

Adivinha: 

- Sabia, meu senhor, os seus cabelos estão a começar a ficar brancos… 

- Não me admira – respondeu o cliente. 

- Não podia trabalhar um pouco mais depressa? 
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Feriados e Datas Comemorativas - agosto 2014 

Dia 15 de agosto 2014 - Assunção de Nossa Senhora 

Fases da Lua - agosto 2014 

Dia 3de agosto 2014 - Quarto Crescente  

Dia 10 de agosto 2014 - Lua Cheia  

Dia 18 de agosto 2014 - Quarto Minguante  

Dia 25 de Agosto 2014 - Lua Nova  
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Agricultura em agosto 

Nos campos e nas hortas: arrancar batatas e cebolas encamando-as; recolher sementes, 

ervilhas, favas e couves; fazer alfobres de beterraba e couve-galega. 

Nos pomares e vinhas: fazer enxertos de borbulho; semear árvores de caroço; aplicar nas 

vinhas caldas cúpricas e de enxofre; tirar os ladrões nos olivais. 

Nos jardins: enxertar as roseiras a olho dormente; transplantam-se os cravos mergulhados 

no mês anterior; semear goivos, amores-perfeitos, cravos e saudades; alporcar os cravos que 

deixaram de dar flor. 

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

 

Provérbio do mês de agosto: 

Corra o ano como for, em agosto há calor. 

 

Adágios: 

Agosto frio no rosto. 

Quem em agosto para, riqueza prepara. 

Em agosto nem vinho nem mosto. 

 

Pensamento: 

Não há pior cego que aquele que não quer ver. 

 

Sabedoria popular: 

O mês de agosto será gaiteiro se for bonito o 1 de janeiro. 

Pelo S. Lourenço vai à vinha e enche o lenço. 

Agosto amadurece-se, setembro vindimece-se. 

Quem se casa em agosto não junta dinheiro. 

Quem não debulha em agosto, debulha com mau rosto. 

Agosto chuvoso dá força à vida. 

 

É bom saber: 

Sabia que o DHA, o ALA e as vitaminas do complexo B são nutrientes importantes para o 

cérebro.  

Sabia que estes nutrientes nem sempre estão presentes na nossa alimentação diária, pelo 

que é fundamental encontrar alternativas que ajudem a fornecê-los regularmente ao cérebro. 
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 Fases da Lua - setembro 2014 

Dia 2 de setembro 2014 - Quarto Crescente  

Dia 9 de setembro 2014 - Lua Cheia  

Dia 16 de setembro 2014 - Quarto Minguante  

Dia 24 de setembro 2014 - Lua Nova Lua Nova 
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Agricultura em setembro 

Nos campos e nas hortas: semear nabos, cenouras, couves, salsa, alhos, alface, chicória, 

beterraba, cebola, trevo e tremoço para adubação das terras fenacho e ferrãs, cevada, aveia, 

azevém, erva-molar, favas e ervilhas. 

Nos pomares e vinhas:sachar os viveiros, abrir covas para as árvores novas; fazer as 

vindimas; colher a amêndoa, avelãs, noz, azeitona para a mesa. 

Nos jardins: colheita de sementes; transportar estacas e mergulhias feitas no mês anterior; 

preparar os alegretes para os jacintos, ranúnculos, perpétuas, goivos, cravos, malmequeres, 

cinerárias.  

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

Provérbio do mês de setembro: 

Em Setembro ardem os montes, secam as fontes. 

 

Adágios: 

Setembro molhado, figo estragado. 

Setembro que enche o celeiro, dá triunfo ao rendeiro. 

Setembro ou seca as fontes ou leva as pontes. 

 

Pensamento: 

Bom saber é calar até ser tempo de falar. 

 

Sabedoria popular: 

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

Guarda prado, criarás gado. 

Vindima molhada, pipa depressa despejada. 

Se houver nozes, guarda lenha para o inverno. 

Em tempo de figos não há amigos. 

 

Curiosidades: 

Como é que a voz passa pelo telefone?  

Não é a voz que passa pelos fios telefónicos, mas sim uma corrente elétrica, ela transporta 

desde o microfone as vibrações da voz de quem fala até ao auscultador do longínquo 

interlocutor. 

Se a terra gira, porque não caímos durante a noite? 

Porque todos os objetos são atraídos para o centro da terra como se esta fosse um enorme 

íman. Pelo seu peso o Homem é mantido à superfície do solo, de maneira que para ele a parte 

de cima é sempre o céu e a debaixo é sempre o chão. 
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Feriados e Datas Comemorativas - outubro 2014 

Dia 1 de outubro 2014 - Dia Internacional da Música 

Dia 5 de outubro 2014 - Dia da Implantação da 

República 

Fases da Lua - outubro 2014 

Dia 1 de outubro 2014 - Quarto Crescente  

Dia 8 de outubro 2014 - Lua Cheia Lua Cheia 

Dia 16 de outubro 2014 - Quarto Minguante  

Dia 23 de outubro 2014 - Lua Nova  

Dia 31 de outubro 2014 - Quarto Crescente  

 

 

Ano Internacional da Agricultura Familiar ONU 2014 

 

Agricultura em outubro 

Nos campos e nas hortas: semear favas, nabos, ervilhas, rabanetes, alhos, alface de 

inverno, chicória, pastos, trigo, aveia, centeio, cevada e linho. 

Nos pomares e vinhas:abrir covas para as fruteiras; terminar as vindimas; colher avelãs, 

castanhas, nozes e romãs; podar, limpar fruteiras de caroço; semear pinhão e penisco. 

Nos jardins: plantar em lugar definitivo crisântemos, suspiros, campânulas e outras plantas 

vivazes, ranúnculos, gladíolos, narcisos, anémonas, tulipas e jacintos. 

 

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

Provérbio do mês de outubro: 

Outubro chuvoso faz o lavrador venturoso. 

 

Adágios: 

Em outubro pega tudo. 

Quando o outubro for erveiro, guarda para março o palheiro. 

Por S. Simão e S. Judas colhidas são as uvas. 

 

Pensamento: 

Não contes os pintos antes de nascerem. 

Sabedoria popular: 

Em outubro recolhe tudo. 

Meia vida é a cadeia e o vinho a outra meia. 

Em outubro sê prudente, guarda o pão, guarda a semente. 

Vindima em outubro que S. Martinho to dirá. 

Aí por S. Lucas bem sabem as uvas. 

Logo que outubro venha procura a lenha. 

 

Anedota: 

Professora: 

- Menino Carlinhos, teve zero no teste. 

Ruizinho começa a chorar. 

Professor: 

- Ó menino Ruizinho, porque está a 

 chorar? 

Ruizinho: 

- Porque copiei tudo pelo Carlinhos… 

Adivinha: 

Qual é a coisa, qual é ela que vai e vem sem 

nunca sair do lugar? 

 

 

(Solução: porta) 

 



 
Novembro 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 
 

Domingo 
 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Feriados e Datas Comemorativas - novembro 2014 

Dia 1 de novembro 2014 - Dia de Todos os Santos 

Fases da Lua - novembro 2014 

Dia 7 de novembro 2014 - Lua Cheia  

Dia 14 de novembro 2014 - Quarto Minguante  

Dia 22 de novembro 2014 - Lua Nova  

Dia 29 de novembro 2014 - Quarto Crescente 
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Agricultura em novembro 

Nos campos e nas hortas: continuar a sementeira dos cereais de pragana, favas, ervilhas, 

trevo, luzerna e serradela; plantar alhos, batatas em terrenos abrigados. 

Nos pomares e vinhas:começar a plantação de árvores de fruto;limpar e podar as mesmas 

árvores; na vinha, podar, escavar e plantar novas videiras; terminar a colheita da castanha e 

começar a da azeitona. 

Nos jardins: arrancar as plantas que cessaram de florir; principiar a plantação de arbustos e 

árvores de ornamentação; arrancar romeiras, tulipas, jacintos, borboletas e vários bolbos. 

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

Provérbio do mês de novembro: 

Se em novembro ouvires trovão, o ano que vem será bom. 

 

Adágios: 

De santos ao natal, inverno natural. 

No S. Martinho, fura o teu pipinho. 

No dia de S. Martinho, lume, castanhas e vinho. 

 

Pensamento: 

Nunca falta testo para uma panela. 

Sabedoria popular: 

Pelo S. Martinho deixa a água pró moinho. 

Queres pasmar o teu vizinho? Lavra e esterca no S. Martinho. 

Cava fundo em novembro para plantares em janeiro. 

Nevoeiro de mais de três dias, durará oito. 

No dia de santos neve pelos campos. 

Dos santos ao natal ou bom chover ou bom nevar. 

Anedota: 

O mosquito pede à mãe: 

- Ó mãe, deixa-me ir ao teatro! 

- Não, filho! Aquilo é perigoso. 

- Ó mãe, deixa-me ir ao teatro! 

- Já te disse que não… Aquilo é  

    perigoso. 

- Ó mãe, deixa-me ir ao teatro! 

- Pronto, filho, vai, mas tem cuidado com  

   as palmas.  

Adivinha: 

Qual é a coisa que mais pesa? 

 

 

 

(Solução: balança) 



 
Dezembro 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 
 

Domingo 
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29 30 31     

Feriados e Datas Comemorativas - dezembro 2014 

Dia 1 de dezembro 2014 - Restauração da 

Independência 

Dia 8 de dezembro 2014 - Dia da Imaculada Conceição 

Dia 25 de dezembro 2014 - Dia de Natal 

 

Fases da Lua - dezembro 2014 

Dia 6 de dezembro 2014 - Lua Cheia  

Dia 14 de dezembro 2014 - Quarto Minguante  

Dia 21 de dezembro 2014 - Lua Nova  

Dia 29 de dezembro 2014 - Quarto Crescente 
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Agricultura em dezembro 

Nos campos e nas hortas: semear trigo precoce, ervilhas, favas, cebolas, forragens e 

leguminosas; plantar couve-galega, repolhos, espargos e morangos. 

Nos pomares e vinhas:plantar fruteiras; colher azeitona; mudar o vinho e plantar videiras; 

começar a poda da vinha, das árvores e arbustos. 

Nos jardins: abrigar as plantas do frio e da geada; podar as roseiras; plantar alfazemas e 

alecrim; semear saudades, bons dias, goivos e manjericos. 

 

 



Recolher as embalagens Valorfito utilizadas. 

Provérbio do mês de dezembro: 

Ande o frio por onde andar, no natal vem cá parar. 

 

Adágios: 

Em dezembro descansa, em janeiro trabalha. 

No dia de S. André vai à esquina e traz o porco pelo pé. 

 

Pensamento: 

Não há rosa sem espinhos. 

 

Sabedoria popular: 

Assim como vires o tempo de Santa Luzia ao natal, assim estará o mês até final. 

Natal a assoalhar e páscoa ao mar. 

Noite de natal estrelada dá alegria ao rico e promete fartura ao pobre. 

Em dezembro treme o frio em cada membro. 

Os dias de natal são saltos de pardal. 

Se queres um bom alhal, planta-o no mês de natal. 

Mal vai a Portugal se não há três cheias antes de natal. 

 

Adivinhas: 

Tem chapéu, mas não tem cabeça 

Tem boca, mas não fala 

Tem asas, mas não voa 

O que é? 

 

(Solução: o bule) 

 

Doze meninas com quatro quartos,  

Todas têm meias 

Nenhuma tem sapatos. 

O que são? 

 

(Solução: as horas) 

 




