
almanaque
dois mil e quinze

escola eb1 abadias

só temos esta terra!



Trovão de janeiro, nem bom prado nem bom palheiro.

2

janeiro

semear repolhos, rabanetes, alfaces, favas e ervi-

lhas. Ainda se plantam alhos. Criar em viveiros to-

das as hortaliças. plantar árvores de fruto.

Semear ciclames, ervilhas-de-cheiro, gipsófilas, etc. 

Plantar jacintos, begónias, lírios e amarílis. 

Plantar arbustos ornamentais.

colher espinafres, couves, salsa. 

camélias, tulipas, violetas, amores-perfeitos, jacin-

tos.

horta

jardim

Controlar mosca branca nas laranjeiras
encher três quartos de um garrafão de água temperado com açúcar amarelo e vinagre de cidra de forma a ficar com 

sabor agridoce. Fechar o garrafão e abrir dois buracos, Do lado esquerdo E direito Na parte lateral do garrafão. co-

locar dentro da copa das laranjeiras e tangerineiras. As moscas são atraídas pela mistura e morrem afogadaS.  

avós
dicas

dos

colhersemear
plantar

05.01.2015 04:53H 13.01.2015 09:46H 20.01.2015 13:14H 27.01.2015 04:48H

luas



3

Lavrar as terras fortes e argilosas destinadas às sementeiras da Primavera e ao mesmo tempo deitar na terra estru-

mes curtidos. Fazer também, a fertilização química com adubos fosfatados, potássicos ou compostos. as terras de hor-

ta, passados alguns anos de cultura intensiva, tornam-se ácidas, é indispensável aplicar cal.
Continuar a preparar os canteiros, tanto para as sementeiras da época como para as da Primavera. Continuar com a ins-

talação de viveiros de estacaria de roseiras e de outros arbustos e árvores de jardim.
Como neste mês são frequentes as geadas, as plantas devem ser cobertas de noite com esteiras, giestas, urzes, etc
Cavar os pomares de modo a não ofender as raízes. Limpar e raspar os troncos e pernadas principais das árvores fru-

teiras de musgos e líquenes. 

Recusa das embalagens danificadas
As embalagens dos produtos fitofarmacêuticos devem ser examinadas com cuidado antes de serem adquiridas. Deve recu-

sar as que já estiverem em mau estado, as que apresentem derrames, as que já tenham sido abertas, ou que não te-

nham rótulos originais e em português.

Este símbolo com indicação T+, significa muito tóxico.

Após inalado, ingerido ou absorvido através da pele, provoca graves problemas de saúde ou mesmo a 

morte.

Precaução: Todo o contato com o corpo humano deve ser evitado.

trabalhos
outros

embalagens

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
11.01.2015: Dia do Combate da Poluição por Agrotóxicos 



fevereiro
Quando chove em fevereiro, nem bom prado nem bom cheiro.

semear
plantar

Semear abóboras, alface, alho-francês, beterraba, 

cebolas, cenouras, coentros, couve-flor, espargos,

couve-de-grelos, ervilhas, espinafres, pimentos, re-

polho, tomate e rabanetes.

Plantar batatas, morangueiros e tomates e no po-

mar árvores de fruto.

horta

colher

Semear todas as flores anuais, cíclames, chagas, 

cólios, cosmos, ervilhas-de-cheiro, espargos, gipsó-

filas, manjericos, sécias, etc.

Colher couves, alho-francês, espinafres, brócolos 

e couve-flor.

jardim Colher maçãs, peras, laranjas, tangerinas e limões.

chorume de urtigas
1Kg de urtigas + 10 Litros de água de preferência da chuva, de nascente ou poço.

Juntar as urtigas À água e deixar macerar durante 4 ou 5 dias, mexer algumas vezes. Destapar o recipiente de dia e 

tapa-lo À noite. Quando formar uma espuma branca está pronto. Coar e guardar num local escuro.

Aplicação: 1 litro de chorume para 10 litros de água como estimulante foliar. 
        2 Litros de chorume para 10 litros de água, como estimulante de solo e raízes.

03.02.2015 23:09H 12.02.2015 03:50H 18.02.2015 23:47H 25.02.2015 17:14H

4

avós
dicas

dos

luas



Cavar ou lavrar fundo os terrenos que estejam livres e em bom estado para enterrar estrumes e adubos fosfatados. 

Para a sementeira de melões, pimentos e tomateiros, preparar camas quentes.

Continue ou inicie a poda da vinha e das árvores de fruto.

transporte de embalagens
Em Portugal o transporte de produtos fitofarmacêuticos está sujeito a leis e a regulamentos. 

Não transporte produtos fitofarmacêuticos juntamente com passageiros, animais, géneros alimentícios ou qualquer outro 

material destinado a consumo ou uso de pessoas ou animais. 

A carga, descarga e arrumação das embalagens devem ser feitas com cuidado. Nunca coloque as embalagens debaixo de 

volumes pesados para que não se danifiquem, nem de modo a que possam cair. 

Elimine, metais salientes, pregos ou lascas de madeira existentes nos veículos, que possam perfurar as embalagens e 

causar derrames. 

Este símbolo com indicação T, significa tóxico. 

Se inalado, ingerido ou absorvido pela pele, pode implicar riscos graves, agudos ou crónicos ou mesmo 

a morte.

Precaução: todo o contato com o corpo humano deve ser evitado.

5

trabalhos
outros

embalagens

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
02.02.2015: Dia mundial das Zonas Húmidas



março
março marçagão, de manhã, inverno, de tarde, verão

feijão, milho e outras forragens. alface, beterraba

abóbora, cenoura, ervilha, tomate, espinafre, Tomate

rabanete Salsa, pepinos, pimento, espinafre, melancia 

e meloa. 

Plantar ou transplantar batatas, cebolas, couves e 

espargos. 

horta

papagaios, sécias, cravos, ervilhas-de-cheiro, dálias, 

perpétuas, goivos, amores-perfeitos.

semear
plantar

jardim

colher

espinafre, feijão, melancia, melão, nabiça, rabanete,

tomate, pepino. 

campainhas brancas, narcisos e goivos.

avós
dicas

dos

controlar formigas
Colocar algumas gotas de sumo de limão na entrada do formigueiro e deixar ali a casca. As formigas também podem ser

eliminadas com o uso de pó de café, talco, pimenta e cinzas.

05.03.2015 18:05H 13.03.2015 17:48H 20.03.2015 09:36H 27.03.2015 07:43H

6

luas



derrame de embalagens
Afaste as pessoas e os animais; Não fume nem faça lume junto do derrame; Utilize vestuário protetor adequado; Colo-

que as embalagens danificadas num recipiente estanque. Utilize terra ou serradura para absorver os líquidos derramados,

varra-os cuidadosamente e coloque-os num contentor fechado. Retire e lave as roupas contaminadas; Lave bem com água

e sabão as partes do corpo atingidas; Em caso de intoxicação ligar: 808 250 143 - Centro de Informação Antivenenos.

Este símbolo com indicação Xi significa Irritante.

Substâncias que por contacto imediato, prolongado ou repetido com a pele ou com as mucosas, podem 

provocar uma reação inflamatória.

Precaução: os gases não devem ser inalados e toque com a pele e olhos deve ser evitado.

Concluir a preparação das terras para as próximas sementeiras e plantações, incorporando os fertilizantes e os corre-

tivos mais convenientes. (ex: lavrar / podar / adubar / tratar / mondar / sachar) De preferência regar pela manhã, 

caso se verifique falta de água por escassez de chuva, os talhões onde se efetuaram as sementeiras.

Proceder, se o tempo o permitir, às primeiras sachas das alfaces, alhos e outras culturas em desenvolvimento. Concluir 

a poda das fruteiras de pevide e das figueiras. Adubar as diversas fruteiras.

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
20.03.2015: Equinócio da Primavera e Dia da Agricultura
21.03.2015: Dia mundial da Floresta

trabalhos
outros

embalagens

22.03.2015: Dia mundial da Água
23.03.2015: Dia da Meteorologia

7



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

horta

semear
plantar colher

Plantar tomates, pepinos, pimentos, espargos, espi-

nafres, couve-flor, alho-francês, alfaces, beter-

rabas, cebolas, melancia, melão e morangueiros.
no crescente semear chicória, agriões, rabanetes, 

alfaces, cenouras, ervas aromáticas, couves, abó-

boras, grão-de-bico, favas e nabos.

grelos de nabo, nabiças, alface, couves, alho fran-

cês e agrião. 

Pode ainda apanhar maçãs, laranjas, tangerinas e 

limões. No final do mês, apanhe as primeiras nêspe-

ras, favas e batatas.

Plantar tubérculos de andorinhas, begónias e gla-

díolos. 
Semear anémonas, girassóis, estrelas do Egipto, pa-

poilas, cosmos, capuchinhas, dálias, gladíolos, Áste-

res, abóboras ornamentais, amores-perfeitos, cóle-

os, baunilha, campainhas de trepar, casadinhos, man-

jericos, gipsófilas, petúnias, malmequeres e zínias.

as flores dos lilases, das margaridas e outras.jardim

Proteger árvores de fruto
Fazer um xarope de açúcar e vinho (misturar 2 colheres de açúcar e 2 dl de vinho), colocar o preparado num garrafão 

plástico com o fundo parcialmente furado e pendurar o garrafão na árvore para a proteger de moscas e outros insetos.

avós
dicas

dos

04.04.2015 13:05H 12.04.2015 04:44H 18.04.2015 19:57H 26.04.2015 00:55vH
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luas



trabalhos
outros

Preparar os terrenos destinados às sementeiras e plantações próprias da época. Regar de manhã cedo para evitar o 

desperdício de água por evaporação.

manter o terreno onde se plantam os tubérculos mais ou menos humedecido, mas nunca em excesso, para não provocar 

o apodrecimento dos tubérculos.

Adubar as hortaliças e as plantas que tenham a folhagem com o tom amarelado para beneficiar o seu desenvolvimento. 

Sulfatar: defender a horta dos ataques dos insetos e das lesmas com produtos apropriados. 

Pulverizar: contra o pedrado das macieiras, contra lapas e escamas dos citrinos, contra os atídios, piolhos, pulgões e 

outros insetos.

embalagens

Armazenagem
Não armazenar produtos fitofarmacêuticos junto com alimentos ou rações. 

Os fitofármacos podem deteriorar-se se não forem armazenados apropriadamente. Leia o rótulo, siga as suas indicações.

no que respeita ao armazenamento e evite temperaturas altas. Armazene-os fora do alcance das crianças, pessoas e 

animais, afastados de géneros alimentícios e de fontes de água. 

A compra dos produtos deve ser planeada, de forma a reduzir o tempo de armazenagem.

Este símbolo com indicação Xn significa Nocivo.

Substâncias que, por inalação, ingestão ou penetração cutânea, podem implicar riscos de gravidade li-

mitada.

Precaução: Deve ser evitado o seu contato com o corpo humano e a sua inalação.

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
07.04.2015: Dia mundial da Saúde 
15.04.2015: Dia da Conservação do Solo

22.04.2015: Dia da Mundial da Terra

9



maio
Sol de maio e boa terra, fazem melhor gado que o pastor mais afamado.

Abóbora, agrião, alface, beterraba, brócolos, ce-

noura, couves, espinafres, feijão, melão, melancia, 

nabos, pepino, pimentos, rabanetes, repolho, acelgas, 

couve-de-bruxelas, salsa e tomate.  

Favas, ervilhas, batatas, cebolinho, alfaces, nês-

peras, cerejas.

Cravos, gipsofila, linho, manjericos, melindres, tre-

padeiras, os bolbos e tubérculos que florescem 

já no verão ou no próximo outono, assim como be-

gónias, dálias, cóleos, cravinetas, crisântemos e 

zínias.

Amor-perfeito, áster, azaléa, camélia, cravina, ro-

sas, cravo, crisântemo, gipsófila, gladíolo, próteias, 

estrelícias, hortênsia, margarida, orquídea, papoila, 

petúnia, tango e tulipa.

horta

jardim

colhersemear
plantar

avós
dicas

dos

Controlar Caracóis e lesmas 
Pode instalar barreiras naturais para impedir que os caracóis e as lesmas destruam as suas plantações. Coloque cascas 

de ovos e de carvalho à volta das plantas, uma vez que estes provocam a irritação e a desidratação das lesmas. 

Pode também utilizar certas ervas como o alecrim, a citronela, a hortelã e até as algas para repelir os insetos. 

Assim como a cal, as cinzas de madeira e o farelo de aveia que têm propriedades que eliminam as lesmas e os caracóis.

04.05.2015 04:42H 11.05.2015 11:36H 18.05.2015 05:13H 25.05.2015 18:19H
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Lavrar à volta das matas e limpAR o melhor possível a fim de evitar incêndios.

Enxofrar as roseiras, por causa do oídio e mondar os botões, para obter flores mais perfeitas e bonitas.

Combater o piolho das roseiras e de outras plantas de jardim. 

Estrumar devidamente a terra dos canteiros. Dispor, nesta altura, estrume em quantidade para as estrumações próprias 

da época. Sachar e desbastar o milho e batata, sachar também as sementeiras e as plantações de girassol, chícharo, 

feijão, soja. 

Regar as hortas de preferência à tardinha, para que a terra conserve por mais tempo a água absorvida e ser mais fa-

cilmente aproveitada pelas plantas.

Degradação de embalagens 
As embalagens devem ser inspecionadas regularmente para verificar Se algumas se encontrAm danificadas ou com sinais 

de derrame. É fundamental aplicar a regra: "Primeira mercadoria a entrar - Primeira mercadoria a sair". Desta maneira os 
riscos reduzem-se.

trabalhos
outros

embalagens

03.05.2015: Dia do Sol
08.05.2015: Dia mundial das Aves Migratórias

Este símbolo com indicação N significa perigoso para o ambiente.

A libertação dessa substância no meio ambiente pode provocar danos ao ecossistema a curto ou lon-

go prazo.

Precaução: devido à sua perigosidade, não deve ser despejada em canalizações, no solo ou no ambiente. 

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
22.05.2015: Dia Internacional da Biodiversidade
29.05.2015: Dia da espiga

11



Junho floreiro, paraíso verdadeiro.

Junho

cenoura, chicória, nabo, rabanete, repolho, pimento,

couve-flor e de Bruxelas, couve galega, salsa,, to- 

feijão verde.

cebola, alho, alface, batata, espinafres, rabanetes 

e aipo da sementeira de janeiro. ApanhaM-se as ce-

rejas. Extrai-se o mel e a cortiça.

semear begónias, calêndulas, gipsófilas e goivos.

colhersemear
plantar

horta

jardim colher flores para semente E Colher OS frutos 

vermelhos.

avós
dicas

dos

inseticida caseiro
«Fabricar» um inseticida caseiro é melhor do que usar inseticidas à venda.

Semear manjericos ajuda a perfumar o jardim e são úteis para afastar mosquitos e vespas, sem recorrer a químicos.

No combate às formigas, coloque café moído, talco, pimenta ou cinzas na entrada do formigueiro.

A cânfora é eficiente no combate às traças.

12
02.06.2015 17:19H 09.06.2015 16:42H 17.06.2015 15:05H 24.06.2015 12:02H

luas



Na vinha continuar com os tratamentos e aplicar o enxofre quando se manifestar o oídio.

Cuidar dos milheirais, batatais e morangais.

Defesa contra pragas e doenças das fruteiras.

Concluir a sementeira do feijão e do milho, e a plantação da batata nas terras fundas. Sachar batatais e milheirais. 

Sulfatar batatais e tomatais com caldas cúpricas ou de fungicidas orgânicas de síntese. Arrancar a batata plantada 

em Fevereiro/Março. 

Podar os arbustos de floração primaveril. Cortar os caules às plantas que já floriram. Regar, mondar e sachar inten-

samente.

trabalhos
outros

Equipamento de proteção 
Os utilizadores devem evitar ao máximo o contacto direto, seja qual for o produto fitofarmacêutico com que estejam 

a lidar. Durante o manuseamento, na preparação e aplicação do produto devem usar vestuário destinado exclusivamente a 

estas operações. Todas as roupas devem ser cuidadosamente lavadas após a sua utilização diária. Sempre que o rótulo do

produto especifique vestuário protetor, este deve ser utilizado. Fato de proteção, luvas, botas, máscara e viseira.

embalagens

Este símbolo com indicação C significa corrosivo.

Estes produtos causam destruição de tecidos vivos e/ou materiais inertes.

Precaução: Não inalar e evitar o contato com a pele, olhos e roupas.

05.06.2015: Dia mundial do Ambiente
08.06.2015: Dia mundial do Oceano

13

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
17.06.2015: Dia mundial para o Combate À De-
sertificação e a Seca



Quando julho está a chegar, começam as cegonhas a voar.

14

julho

horta

jardim

avós
dicas

dos

colhersemear
plantar

02.07.2015 03:20H 09.07.2015 21:24H 16.07.2015 02:24H 24.07.2015 05:04H

luas

Semear Acelgas, Agriões, Alface de Outono e Inver-

no, Brócolos tardios, Cenoura, Cebolas, Chicória, 

Couve Bruxelas, Couve-nabo. Couve-flor tardia; Er-

vilhas, Feijão de trepar e anão, Nabo, Rabanetes, 

Repolho de Inverno, Salsa, Coentros.

Semear bienais e vivazes (como as dálias) para 

que tenham tempo de formar raiz radicular antes 

do inverno.

semear amores-perfeitos e Plantar crisântemos 

(resistentes ao calor).

Tomates, pepinos, alface, pimentos, alhos, beterra-

bas, vagens, alperces, pêssegos, ameixas, amoras, 

cerejas, framboesas, morangos, melões, meloas, me-

lancias, etc.

colher as primeiras sementes.

Controlar o piolho nos legumes
colocar de molho durante 3 dias um bom molho de urtigas migadas. Reduzir o preparado 

a puré e acrescentar água, de modo a obter um preparado que posso servir de “pesticida biológico” a ser colocado nos 

vegetais.



trabalhos
outros

embalagens

Ceifa-se o trigo. Sacham-se e limpam-se as hortas de ervas e regam-se convenientemente.

Combatem-se os bichos que atacam as árvores de fruto.

Corte as cabeças florais das plantas que produziram sementes com o objetivo de as recolher. Guarde as sementes em 

sacos de papel ou semeie no outono em local definitivo, para que voltem a surgir na primavera.

Continuar com a defesa contra o pedrado das macieiras, nespereiras e pereiras e com o combate à formiga em todas as 

fruteiras e ao bichado das macieiras e pereiras.

Regar e manter limpos de ervas, por sachas superficiais, os pomares de espinhos.

Imediatamente à colheita, os canteiros devem ser lavrados preparando-os para as plantas de Outono.

Técnicas de aplicação segura 
De modo a minimizar os riscos para os aplicadores, para as pessoas desprevenidas e para o ambiente, devem ser seguidas 

as seguintes regras: Não trabalhar com muito vento; Não desentupir os bicos dos pulverizadores com a boca. Para pro-

ceder à sua limpeza usar água ou um arame fino maleável; Nunca abandonar no campo os produtos fitofarmacêuticos e 

máquinas. Nunca deixar as embalagens dos produtos fitofármacos abertas; 

Reunir todos os restos dos produtos, caldas para proceder à sua eliminação sem perigo.

Este símbolo com indicação E significa Explosivo.

Substâncias e preparações que podem explodir sob o efeito da chama ou que são 

mais sensíveis aos choques ou às fricções.

Precaução: evitar embate, empurrão, fricção, faísca e calor.

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
17.08.2015: Dia da Proteção às Florestas
28.08.2015: Dia do Agricultor

15



agosto
Trovoadas em Agosto, abundância de uvas e mosto.

semear
plantar

horta

colher

jardim

29.08.2015 19:35H 07.08.2015 03:03H 15.08.2015 15:53H 22.08.2015 20:31H

avós
dicas

dos

No Quarto Crescente Semear rabanetes, cerefólio, 

alfaces, chicória, couve-flor, espinafres, nabos e 

cebola branca. acelgas, agriões, cenouras, espina-

fres, favas, feijão, nabo, rabanetes, ervilhas, re-

polho de Inverno, salsa.
Na Lua Nova: Semear o centeio, a cevada, as favas, 

os tremoços, o linho e o trevo.

mudar os amores-perfeitos e todas as flores das 

plantas em floração.

na Lua Cheia colher as cebolas e as batatas. 

Colher os cereais de pregana, o linho, a mostarda,

luzerna, o milho-miúdo, e o trevo.

no Quarto minguante Colher os frutos tardios: 

damascos, pêssegos e ameixas.

colher as rosas e as cinerárias.

As flores colhem-se pela manhã.

Combate contra mosca da cenoura
maceração de bolbos de cebola, 100 g para 1 L de água, durante 5 a 7 dias. Coar e verter para um pulverizador. 

Combate contra o escaravelho da batata
Polvilhar o batatal com pó de farelo de trigo ou cinza quando as larvas começarem a aparecer.

16

luas



trabalhos
outros

embalagens

Preparar o terreno para as sementeiras e plantações do próximo Outono. Regar pela fresca e sachar. Limpar os moran-

gueiros, deixando só os necessários para a multiplicação. Fazer a sulfatação e enxofra dos tomateiros.
cavar e sachar frequentemente as hortaliças e regar quando possível, abundantemente, antes das sementeiras e das 

transplantações. 

Durante o mês corrente não pode haver faltas de atenção com a rega, evitando-se que as plantas sofram com a sede. 

No entanto, o excesso de água é altamente prejudicial.

Riscos para o Ambiente 
As causas de contaminação do ambiente são os derrames durante o transporte, armazenagem e aplicação; a destruição 

incorreta das embalagens ou do resto das caldas; a lavagem dos recipientes e máquinas; o uso de doses excessivas, a 

realização de tratamentos com muito vento ou demasiado próximo de zonas suscetíveis, como por exemplo, cursos de água, 

fontes, poços, áreas cultivadas que possam ser contaminadas ou terrenos onde exista fauna ou flora selvagem.

Este símbolo com indicação O significa comburente.

Esta substância pode acender ou facilitar a combustão, impedindo o combate ao fogo.

Precaução: evitar o contato dele com materiais combustíveis.
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DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
14.08.2015: Dia do Combate à Poluição
28.08.2015: Dia da Avicultura



setembro
se em setembro a cigarra cantar, não compre trigo para guardar

horta

semear
plantar

jardim

colher

avós
dicas

dos

28.09.2015 03:50H 06.09.2015 10:54H 13.09.2015 07:41H 20.09.2015 09:59H

Plantar os primeiros morangos, alhos, aipos, alface 

e chicória.
Semear couves (vários tipos), espinafres, agriões, 

aipo, fava, ervilha, alface, azeda, cebola, cenoura, 

coentros, mostarda, nabos, rabanetes, rábano, co-

entros, salsa e segurelha. 

plantar jacintos, narcisos e tulipar.

Semear margaridas, amores–perfeitos, centáureas e 

goivos.

Continuar a colheita do milho, feijão e batata. 

Colher as uvas (vindimas), abóbora, milho, grão, ar-

roz, tremoços,  amêndoa, leguminosas, batata, cebo-

la, maçã, pera e figo.

Controlar lesmas
atraí-las com um pano de estopa embebido em água e leite, colocado à noite ao redor das plantas 

atacadas. Na manhã seguinte as lesmas podem ser recolhidas sob o pano e eliminadas.

Usar resíduos orgânicos para enriquecer o solo: cinza de fogão a lenha e casca de ovo são ricos em potássio e usados 
para melhorar a terra.

18
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trabalhos
outros

embalagens

Prosseguir com as lavouras, gradagens, sachas, rolagens, adubações, estrumações, limpezas de valas, aberturas de drenos, 

etc., destinadas às sementeiras do outono-inverno.

Cuidar das hortaliças (brócolo, couve-flor, penca e repolho), que deverão ser estrumadas ou tapadas a meio do mês, se 

o não tiverem sido antes. Dar início, nos pomares onde a colheita da fruta já estiver terminada, à poda e limpeza das 

árvores.

Intervalo de Segurança 
Após utilização de um produto fitofarmacêutico, torna-se necessário respeitar um intervalo entre o tratamento da cul-

tura e a sua colheita. Este período deve ser rigorosamente cumprido. A duração deste intervalo encontra-se especificada 

no rótulo do produto.

Este símbolo com indicação F significa Facilmente Inflamável.

Substâncias e preparações que podem aquecer e inflamar-se em contato com o ar, a uma tempera-

tura normal sem fornecimento de energia. materiais altamente inflamáveis, gases inflamáveis.

Precaução: evitar contato com materiais que facilitem a combustão (água, ar, etc)

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
16.09.2015: Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio
19.09.2015: Dia mundial pela Limpeza da Água

22.09.2015: dia mundial Sem Carros
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outubro
Em Outubro semeia e cria, terás alegria.

horta

semear
plantar colher

jardim

avós
dicas

dos

Plantar morangueiros, alhos e cebolinhas.

Preparar canteiros para as sementeiras. 

Semear em local definitivo agrião, alface, cebola, 

cenoura, ervilha, fava e rabanete. 

Plantar roseiras, crisântemos, tulipas, lírios, açu-

cenas, jacintos, narcisos, etc. Plantar os bolbos. 

Semear as flores da Primavera: amores-perfeitos, 

begónias, cravinas, ervilhas de cheiro, goivos, mal-

mequeres, miosótis, papoilas, etc.

Colher castanhas, nozes, avelãs, feijÃO, batata e 

milho tardios.

iniciar a colheita da azeitona.

Colher as flores do Outono: dálias, rosas, etc.

Usar plantas companheiras
certas plantas gostam da companhia de outras, ajudando-se mutuamente. Por exemplo;  Tomate, pimentão ou beringela + 

alface ou chicória; Abóbora, pepino, chuchu ou melão + feijão ou ervilha + milho;  Repolho, brócolos, couve-flor + ce-

noura, beterraba, feijão

27.10.2015 12:05H 05.10.2015 22:06H 13.10.2015 01:06H 20.10.2015 21:31H
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luas



trabalhos
outros

embalagens

Podar as árvores resistentes ao frio.

Prosseguir a preparação dos terrenos, cavando-os ou arando-os e estrumando-os abundantemente.

Continuar com a abertura de covas destinadas às plantações Outono - Inverno; as covas devem permanecer abertas 

até à altura da plantação.

Proceder à estrumação e/ou adubação do pomar e logo que tenha ocorrido a queda das folhas, aos tratamentos contra 

a lepra e o pedrado nos pomares de pessegueiros.

Recolha das embalagens
As embalagens dos produtos químicos não devem ser colocadas nos ecopontos, nem devem ser queimadas. Entregar as 

embalagens dos produtos fitofármacos (pesticidas, herbicidas, ...) nos pontos de retoma Valorfito. 

Após as embalagens usar, nos pontos de retoma Valorfito as deve entregar.

Este símbolo com indicação F+ significa Extremamente Inflamável

Substâncias e preparações líquidas, cujo ponto de inflamação se situa entre 21º C e 55º C.

Precaução: evitar contato com o ar e água.

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
04.10.2015: Dia da Natureza
04.10.2015: Dia mundial dos Animais

12.10.2015: dia do mar
15.10.2015: Dia do Consumo Consciente 
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novembro
 “Se queres pasmar o teu vizinho, lavra, sacha e esterca pelo São martinho.”

horta

jardim

colhersemear
plantar

avós
dicas

dos

Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e maciei-

ras. 

semear agrião, alface, cenoura, couves, com exceção 

da couve-flor e brócolos, tomate, ervilha, cebola, 

nabiça, nabo, rabanete, Batata (em zonas secas), a-

lho, couve têmpora, tremoço.

semear flores para a Primavera e roseiras.

colher nozes, romãs, maçãs, Azeitonaa e beterra-

bas.

colher rosas.

Controlar formigas no pessegueiro
colocar cascas de ovos penduradas.

controlar lesmas e caracóis
colocar num recipiente de pouca fundura, 1 copo de cerveja e 1 colher de sal, enterrá-lo 

de forma que a altura da borda fique ao nível da terra. Eles são atraídos com o cheiro da cerveja, caem dentro e 

morrem.

25.11.2015 22:44H 04.11.2015 12:24H 11.11.2015 17:47H 18.11.2015 06:27H

luas
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trabalhos
outros

embalagens

Na horta Preparar os talhões e os canteiros destinados às sementeiras e plantações de Primavera. As estrumações são 

indispensáveis.

Desbastam-se os nabais, aproveitando o produto do desbaste para dar ao gado.

Proteger contra as geadas as plantas mais suscetíveis, com abrigos plásticos, esteiras, etc.

Conservar o jardim limpo, procedendo à apanha da folhagem caída e aproveitando-a, juntamente com outros restos de 

plantas, ervas, detritos vários e cinzas, para o fabrico de "composto".

Níveis de Perigo 
A utilização dos produtos fitofarmacêuticos é segura, desde que sejam rigorosamente seguidas as instruções do rótulo 

e as boas práticas de aplicação. 

LEIA SEmPRE O RÓTULO, SIGA AS INSTRUÇÕES NELE mENCIONADAS! AS PRECAUÇÕES INDICADAS SÃO FUNDAmENTAIS PARA A REDU-

ÇÃO DOS NÍVEIS DE PERIGO.

Dicionário Fitofármaco
Produto fitofármaco: produto cuja finalidade é a proteção das culturas contra vários tipos de problemas que afetam a 
produção. São os fungicidas, herbicidas, inseticidas e outros.

Diluição: Adição de água de forma a reduzir a concentração do produto fitofarmacêutico, antes da sua utilização. 
Dose: Quantidade de produto a utilizar num tratamento, numa determinada área. A dose exprime-se, 
em quilogramas ou litros por hectare. 

Concentração: Quantidade de produto a adicionar por unidade de volume de calda, expressa em gramas
ou mililitros por 100 litros de água.

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
08.11.2015: Dia mundial do Urbanismo
30.11.2015: Dia do estatuto da Terra
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Em dezembro descansar para em janeiro trabalhar.

dezembro

colhersemear
plantar

horta

jardim

avós
dicas

dos

Plantar chicórias, couves diversas, por ex. repolho 

e couve-flor, alhos e cebolas. Plantar ainda maci-

eiras e pereiras.

Semear se não houver geada cebola, couves, beter-

raba, nabiça, pimentos, tomate e salsa. Em sítios 

abrigados. semear agrião, espinafre, alfaces, fava, 

ervilha, rabanetes e cenouras. 

semear e ou plantar açucenas, anémonas, angélicas, 

begónias, camélias, gladíolos, goivos, jacintos, lila-

ses, lírios, tulipas. Semear ciclames, etc.

Colher couve-repolho e cebola. Terminar a apanha 

da azeitona.

Para proteger a batata do escaravelho semeie batata e feijão em filas alternadas.

Para proteger a cenoura da mosca  plante 2 filas de cenoura e 1 de alho francês, cebola ou ervilhas. 

Para repelir a lagarta da couve  plante Couve + trevo em filas alternadas.

Para repelir o gorgulho do espargo  plante Espargo + tomate em Filas alternadas. 

25.12.2015 11:11vH 03.12.2015 07:40H 11.12.2015 10:29H 18.12.2015 15:14H

luas
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trabalhos
outros

embalagens

na horta Resguardar as plantas do gelo. No Crescente, continuar as cavas e a estrumagem das terras. Prosseguir as 

sementeiras dos últimos trigos e centeios de inverno e de árvores de fruto. Arrotear terras e mato para as semen-

teiras da Primavera. Cortar madeiras, no Minguante. Iniciar a mergulhia das vinhas. Fim da apanha da azeitona e limpeza 

dos lagares.

no jardim Prosseguir a preparação dos canteiros para as plantações próprias da época. Podar roseiras e outros arbus-

tos bem como as árvores que não estejam em flor. 

 

1. Quando comprar os produtos fitofármacos peça um saco adequado para colocar as embalagens vazias.

2. Após a utilização dos produtos lave as embalagens de acordo com as instruções do rótulo. 

3. Depois de lavadas inutilize-as, sempre que possível.

4. Coloque as embalagens no saco que lhe foi entregue na loja.

5. Guarde o saco no local em que armazena os produtos e quando estiver cheio entregue-o num ponto de retoma. Deve 

ser entregue com a “boca” atada,

6. Os pontos de retoma estão assinalados com o símbolo Valorfito. 

Dicionário Fitofármaco
Concentração: Quantidade de produto a adicionar por unidade de volume de calda, expressa em gramas ou mililitros por 
100 litros de água.

Contaminação: Presença de um produto num local indesejável.
Antídoto: Produto farmacêutico destinado a neutralizar um veneno. 
Calda: Liquido pronto a ser aplicado na proteção das culturas, resultante da diluição do produto 
fitofarmacêutico em água ou por vezes óleo.

DIAS cOmEmORATIVOS DO AmBIENTE
29.12.2015: Dia Internacional da Biodiversidade
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calendário
janeiro fevereiro março

abril maio junho

julho agosto setembro

outubro novembro dezembro

dom seg ter qua qui sex sáb
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

dom seg ter qua qui sex sáb
        
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

dom seg ter qua qui sex sáb
01 02 03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 

dom seg ter qua qui sex sáb
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

dom seg ter qua qui sex sáb
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

dom seg ter qua qui sex sáb
  01 02  03  04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

dom seg ter qua qui sex sáb
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

dom seg ter qua qui sex sáb
         01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

dom seg ter qua qui sex sáb
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 

dom seg ter qua qui sex sáb
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

dom seg ter qua qui sex sáb
01 02 03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
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22 23 24 25 26 27 28
29 30  

dom seg ter qua qui sex sáb
    01 02 03 04 05
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