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1 janeiro – Solenidade de Santa Maria Mão de Deus 

4 março – Carnaval 
18 abril – Sexta-feira Santa 

20 abril – Domingo de Páscoa 

25 abril – Dia da Liberdade 
1 maio – Dia do Trabalhador 

10 junho – Dia de Portugal 

19 junho – Corpo de Deus (1) 

15 agosto – Assunção de Nossa Senhora 
5 outubro – Implantação da República(1) 

1 novembro – Dia de Todos os Santos (1) 

1 dezembro – Restauração da Independência (1) 
8 dezembro – Imaculada Conceição (1) 

25 dezembro – Natal 
(1) Feriado Suspenso 

 

Feriados e Festividades 
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“No quarto minguante de 

janeiro, o agricultor corta o 

madeiro.” 

 

 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: Fava, ervilha, alface, rabanetes, couve-flor, brócolos, 

repolho, cebola, cenoura. Nos terrenos enxutos, já se pode semear sécias, 

zínias, papoulas, goivos, girassóis, miosótis e todas as plantas anuais ou de 

estação. 

Plantar: árvores de fruto e, se possível, a batata precoce. 
 Planta-se quase tudo neste mês. 
  

O que se deve colher: 
Colher: couves, espinafre, entre outras.   

Nos  ardim   o  er  io eta   amore - er eito    am  ia    a into   

tulipas, entre outras. 

 

Outros trabalhos:  
Preparar os canteiros, talhões e leiras, cuja terra deverá ficar muito 

limpa, fofa e sem torrões. 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.  

Arrancar as árvores decrépitas e pouco produtivas, e substituí-las por 

outras de boa qualidade e sãs; 

Limpar e raspar os troncos e pernadas principais das árvores fruteiras 

dos musgos e líquenes. Enxertia de garfo nas amendoeiras. 

Preparação de todas as culturas do Inverno e das terras para batatal. 

Para evitar quaisquer possibilidades de alagamento ou 

encharcamento deve manter-se em estado de eficiência a rede de drenagem 

de terrenos.  

Quem ainda não podou as roseiras não deve deixar de o fazer agora. 

Deve também adubar bem os jardins.  
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Quem ainda não podou as roseiras não deve deixar de o fazer agora, 

convindo também adubar bem os jardins, sem o que não pode obter-se 

flores. 

Mergulhar vide, podar e meter bacelo. Limpar as cepas até às raízes 

principais, descascando-as à mão ou com raspadores apropriados, as quais 

devem, em seguida, ser pinceladas ou pulverizadas com caldas ferro-

cálcidas ou oleosas, indicadas para o efeito.  

Desinfectar (com produtos apropriados) as videiras que foram 

atacadas pela fumagina ou pelo algodão. 

Vigiar os vinhos novos, acompanhando a evolução da sua acidez 

volátil e trasfegando os que ainda se encontram com borras. As vasilhas 

com vinhos devem estar completamente cheias e bem arrolhadas. 

Abrigam-se as galinhas do frio e da humidade, mantendo-se o solo 

das capoeiras seco e limpo. Excitam-se-lhes a postura dando-lhes aveia e 

trigo sarraceno. 

Vacinar o gado bovino, cavalar, ovino e caprino, além dos porcos 

contra as doenças rubras. 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 
  que   o  a or ito  

O Valorfito surgiu perante a necessidade dos produtores agrícolas 

em encontrar um destino adequados para os resíduos de embalagen  de 

 roduto   ito arma  uticos gerados. Valorfito   o  i tema gerido  e a 

Sigeru, Lda. - Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em 

Agricultura, tem como objetivo a recolha e valorização dos resíduos de 

embalagens de  roduto  

 ito arma  uticos. 

 
O sistema VALORFITO 

recolhe as embalagens primárias 

de produtos fitofarmacêuticos, 

ou seja, as embalagens que 

estão em contacto direto com os 

produtos fitofarmacêuticos, 

classificadas como resíduos 

perigosos. 
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“Neve em fevereiro, é sinal de 
mau celeiro.” 
 
 

 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: abóboras, acelgas, alface, alho-francês, beterraba, cebolas, 

cenouras, coentros, couve-flor serôdia, couve-de-grelos, espargos, ervilhas, 

espinafres, favas, feijão, malaguetas, melancia, nabiças, nabos serôdios, 

pimentos, repolho, salsa, tomate, tronchudas. 

Semear também cereais de Inverno e Primavera - aveia, centeio, 

cevada e trigo. 

Semear todas as flores anuais: cíclames, chagas, cólios, cosmos, 

ervilhas-de-cheiro, espargos, gipsofilas, manjericos, sécias, etc. 

Plantar: batata. 
 

O que se deve colher 
Colher couves e cebolas, cenouras, salsa, espinafres, couve-flor e 

brócolos.  

Colher amores-perfeitos, violetas, etc. 
 

Outros trabalhos:  
Cavar, ou lavrar a fundo, os terrenos que estejam livres e em bom 

estado de enterrar estrumes e adubos fosfatados. Para a sementeira de 

melões, pimentos e tomateiros, preparar camas quentes. 

Iniciar o tratamento das macieiras, pereiras e pessegueiros contra as 

cochonilhas, ovos de insetos e de ácaros e formas hibernantes de pedrado. 

Pulverizar com calda bordalesa as nespereiras (contra o pedrado), os 

pessegueiros (contra o crivado e a lepra) e outras fruteiras - laranjeiras, etc. 

(contra o míldio). 

Prosseguimento da preparação das terras - lavouras, gradagens, 

adubações, estrumações, etc. - destinadas às culturas da Primavera. 
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Sachar ou mondar os ervilhais e os favais; exterminar as ervas 

daninhas dos prados ou dos lameiros. 

Execução de caldeiras em volta das árvores e arbustos, onde se lança 

estrume que não deve ficar em contacto com as plantas (este estrume é 

coberto com terra na Primavera). 

Prosseguir com as fertilizações iniciadas no mês anterior. Reparar 

bardos, lateiros e ramadas, substituindo ou endireitando os esteios e 

esticando ou consertando os arames.  

Iniciar a enxertia, utilizando castas apropriadas, nos locais abrigados. 

Cortar as raízes que surjam por cima da soldadura do enxerto. 

Cavar, ou lavrar a fundo, os terrenos que estejam livres e em bom 

estado de enterrar estrumes e adubos fosfatados.  

Trasfegar os vinhos que não devem ser conservados mais tempo 

sobre as borras, isto é, na "mãe". Corrigir os vinhos defeituosos. Atestar as 

vasilhas mal cheias. Manter a adega sempre limpa, caiando-a de tempos 

em tempos com leite de cal, a que se junta uma pequena quantidade de 

sulfato de cobre. 

Um suplemento de rações com farinha, amendoim, linhaça, etc., 

deverá ser fornecido às vacas leiteiras. Vacinar os cães contra a raiva. 
 

Embalagens Valorfito a recolher: 
 o  ongo do ano ter   de  roteger a   ua   u tura   ontra   rio  ti o  

de  ro  ema  que  odem  e ar   que ra da  rodu  o –  raga   doen a  e 

in e tante  - e   or i  o  re orrer  a   rio  tipos de produtos farmacêuticos, 

designados por, pesticidas, tais como: Fungicidas - para fungos; Inseti ida  

-  ara in eto     ari ida  -  ara   aro    er i ida  -  ara er a  in e tante   

Nematodi ida  -  ara nem todo   o u  i ida  - para lesmas e caracóis; 

Rodencidas - para ratos; Algicidas - para algas; Bactericidas - para 

bactérias; Adjuvantes - substâncias que se adicionam às caldas e lhes 

imprimem certas propriedades.  
Adquira os produtos necessários para cada mês no ponto de venda e 

um saco da dimensão mais adequada     ua  ne e  idade             ou 

     .    rimeiro  a o    ago  a ena   omo  au  o  e quando entregar o 

saco cheio pode solicitar um novo, gratuitamente.  

Os seus Centros de Recolha Valorfito mais próximo são:  
Cooperativa Agrícola de Miranda do Corvo 

3220-202 Miranda o Corvo - Tel.: 239 532 130  

 

Em Campo Consigo No Mundo Rural, Lda  

3220-426 Semide -Tel.: 96 253 83 54 



 7 

 

 
“Março marçagão, de manhã 

Inverno, de tarde Verão” 

 

 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: milho, trigo de primavera, cevada, luzerna e outras 

forragens, linho, abóboras, alfaces, beterraba, cenouras, ervilhas, 

espinafres, feijões, melancias, melões, nabiças, rabanetes, salsa, tomates e 

pepinos, arroz, aveia, centeio, cevada, milho temporão, trigo tremês, 

legumes e forragens, papagaios, sécias, cravos, ervilhas-de-cheiro, dálias, 

perpétuas, goivos, etc... 

Plantar ou transplantar: batatas, cebolas, couves e espargos. 
 

O que se deve colher: 
Colher batata do cedo, manjerico, couve- repolho, acelga, cebola, 

alface, pimento, tomate, alho-porro, aipo, curgete. 

Colher as flores de tulipas serôdias, campainhas brancas, narcisos, e 

goivos. 
 

Outros trabalhos:  
Continuar os trabalhos iniciados em Fevereiro, nomeadamente os 

respeitantes a adubações, correções, lavras e cavas, preparando-se os 

terrenos para as sementeiras e plantações para o presente mês e seguinte. 

De preferência regar pela manhã, caso se verifique falta de água por 

escassez de chuvas, os talhões onde se efetuaram as sementeiras. 

Proceder, se o tempo o permitir, às primeiras sachas das alfaces, 

alhos e outras culturas em desenvolvimento. 

Continuar, nos pomares de macieiras e pereiras, com os tratamentos 

contra as cochonilhas, ovos de insetos, ácaros e formas hibernantes de 

pedrado. 

Aplicar às fruteiras cítricas emulsões oleosas depois da floração. 



 8 

Concluir a poda das fruteiras de pevide e das figueiras, e adiantar as 

de espinho. 

Adubar as diversas fruteiras. 

Pulverizar as laranjeiras com cal em pó ou ainda em leite. 

Proteger os pessegueiros contra a lepra e crivado por meio de 

pulverizações preventivas com calda bordalesa.  

Concluir a preparação das terras para as próximas sementeiras e 

plantações, incorporando os fertilizantes e os corretivos mais convenientes. 

Conclusão da poda nas zonas mais frias e nas regiões mais atreitas a 

geadas tardias. Prosseguir as enxertias com as castas mais apropriadas, 

recorrendo às coleções oficiais por oferecerem garantias para a obtenção 

de garfos. 

Combate às nóctuas e aos pulgões com os produtos químicos 

indicados para o efeito. 

Início dos tratamentos contra o míldio e o oídio com sulfate de cobre 

e enxofre.  

Conclusão, na adega, das trasfegas, aproveitando o tempo seco e sem 

grandes variações de temperatura. 

Prosseguir com o engarrafamento dos vinhos. 

Substituição gradual, nos estábulos, do tipo de alimentação de 

Inverno por verduras, que não devem ser dadas molhadas. 
 

Embalagens Valorfito a recolher: 
Todo o agricultor deve recolher e armazenar devidamente as 

embalagens do sulfato de cobre e da cal utilizadas no tratamento de 

algumas árvores de fruto e guardadas nos sacos de recolha, sempre que o 

seu tamanho o permita, para entrega posterior num Centro de Receção 

Valorfito. Solicite o seu saco. 

Relativamente às embalagens Valorfito nunca: 

•  e desfaça das embalagens vazias de 

forma descuidada 

• deite a  em a agen   azia  no  

campos (terrenos de cultura ou incultos), nos 

rios, ribeiros ou valas e nos contentores de 

resíduos urbanos 

• queime a  em a agen  de produtos 

fitofarmacêuticos; 

• reutilize as embalagens vazias de 

produtos fitofarmacêuticos, pois podem 

conter resíduos de produto.  
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“Abril frio e molhado enche o 
celeiro e farta o gado.” 
 
 
 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: abóbora, alface, chicória, couve-galega, espinafre, ervilha, 

feijão, melancia, melão, nabiças, pepino e rabanete.  

Plantar: fruteiras de espinho (laranjeiras, limoeiros, etc), 

andorinhas, begónias, dálias, gladíolos, jarros amarelos, mantendo-se o 

terreno mais ou menos humedecido, mas sem excesso. Plantar também a 

relva no jardim. 

Plantar ou transplantar: alface, batata, cebola, chicória, couves, 

pimentos e tomates. 

 

O que se deve colher: 
Colher manjerico, couve-repolho, cebola, alface, pimento, tomate, 

alho-porro, aipo e curgete. 

Colher as flores dos lilases, margaridas, etc. 
 

Outros trabalhos:  
Sachar, mondar e, se necessário, regar, de preferência nas primeiras 

horas da manhã. Defender a horta dos ataques dos insectos e das lesmas 

com pesticidas apropriados. 

Enxertar diversas fruteiras e aplicar bons unguentos, que facilitam o 

pegamento; inspecionar as ligaduras dos enxertos feitos anteriormente. 

Proceder a esladroaremos, principalmente nas fruteiras novas e nos 

enxertos executados anteriormente. Terminar a poda dos citrinos, por 

vezes limitada à supressão dos ramos secos e dos ladrões mal implantados. 

Desbotoar os pessegueiros assim que os botões medirem 2-3 centímetros.  

Pulverizar contra o pedrado das macieiras, contra lapas e escamas 

dos citrinos, contra os atídios, piolhos, pulgões e outros insectos. 

Proceder à preparação das terras destinadas às próximas sementeiras. 
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 Para aceleração das ervas daninhas devem-se lavrar e gradar as 

terras de pousio. 

Concluir a poda das roseiras. 

Aparar as sebes e a relva que esteja em pleno desenvolvimento. 

Melhorar os solos compactos incorporando-lhes terriços e restos de 

folhas. Sachar e adubar os talhões das roseiras que se mostrem 

enfraquecidos. 

Proceder à adubação das vinhas cansadas. Proceder aos respectivos 

tratamentos contra o míldio, oídio e outros inimigos das videiras. 

Concluir, em tempo seco e calmo, as trafegas, as colagens e os 

engarrafamentos dos vinhos e das aguardentes e prosseguir na vigilância às 

vasilhas, evitando os vazios que se preencherão com gás sulfuroso ou com 

atestos. Manter limpos os materiais e utensílios existentes na adega, a qual, 

sobretudo se o tempo decorrer húmido, deve ser arejada nas horas de sol 

para evitar o aparecimento e proliferação de bolores. 

Especiais cuidados na higiene das vacas leiteiras; separar os vitelos 

das mães.  

Vacinar os porcos contra o "mal rubro". 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 
Uti iza  o de  roduto   ito arma  uticos:  

Antes da utiliza  o de qua quer  roduto  ito  rmaco, deve tentar 

conhecer o tipo de  raga ou doen a que e t  a a etar a   anta  o.  ara 

além disso deve sempre pedir a orientação de um técnico da Câmara 

Municipal. 

Coloque sempre a hipótese de adotar métodos biológicos em 

substituição de químicos. Nunca se deve uti izar  roduto   ito  rma o  

fora de validade.  
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“Maio chuvoso faz o ano 

formoso.” 

 
 

 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: cânhamo, feijão, milho, pensos para o gado, trigos, etc 

Prosseguem as sementeiras periódicas (quinzenais) de feijão (para colher 

em vagem) e de ervilhas. Assim se consegue ter feijão verde e ervilhas 

durante alguns meses.  

Semeia-se ainda algumas plantas de jardins, como cinerárias, gotas 

de sangue, amarantos, begónias, canas floríferas, chagas, sóleos, couves 

frisadas, cravos, goivos, glicínias, gerânios, heliantos, malvaíscos e as 

demais semeadas nos meses anteriores. 

Plantar: açafrão, arroz, batata, beterraba, couve galega, melancia, 

melão, pimento, tomate e fruteiras de espinho, cujo pegamento é agora 

mais rápido e garantido, desde que não falte a água. 

 

O que se deve colher: 
Iniciar a colheita da fava. Colher manjerico, couve-repolho, cebola, 

alface, pimento, tomate, alho-porro e aipo. 

Colher flores para semente. 
 

Outros trabalhos:  
Monda-se, sacha-se e rega-se os alfobres. Rega-se as hortas de 

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

absorvida e ser mais facilmente aproveitada pelas plantas. 

Prosseguir com os tratamentos preventivos e curativos contra as 

doenças e pragas das diversas fruteiras: pedrado das macieiras e pereiras, 

lepra dos pessegueiros, etc. 

Sacham-se os campos de milho e os batatais, assim como as 

sementeiras e plantações de girassol, feijão e soja. Sachar sempre que as 

ervas daninhas o justifique. 
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Pulverizar batatais e tomates com caldas cúpricas, para evitar o 

aparecimento do míldio. Defender os feijoais e os meloais contra o piolho. 

Mondar e sachar trigo de Primavera. 

Enxofram-se as roseiras, por causa do oídio, e mondam-se os botões 

para obter flores mais perfeitas. Combate-se o piolho das roseiras e doutras 

plantas de jardins, com insecticidas de contacto.  

Neste mês expõe-se ao ar livre as plantas guardadas em estufas e 

abrigos e semeia-se os cravos que hão-de ser transplantados em setembro.  

Continuam os tratamentos contra o míldio e o oídio, devendo 

prestar-se a maior atenção a qualquer elevação de temperatura 

acompanhada de humidade, que pode provocar rápido desenvolvimento de 

fungos. 

Proceder à trasfega dos vinhos com depósito. Manter as vasilhas 

atestadas para impedir que o vinho azede. Determinar a acidez volátil dos 

vinhos, para verificar se há necessidade de qualquer correção. 

Castrar os bezerros, porcos e cordeiros. Tosquiar as ovelhas.  

É o melhor mês para a criação de coelhos. 
 

Embalagens Valorfito a recolher: 
Reciclagem dos resíduos de embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos  

Quando utiliza produtos fitofarmacêuticos tem de ter consciência das 

suas responsabilidades de modo a dar o devido tratamento e 

encaminhamento aos resíduos de embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos. 

Para além da aquisição dos sacos destinado    re o  a da  

em a agen  no  onto de  enda  de er    

- Seguir os procedimentos inscrito  no r tu o re ati o     im eza da  

embalagens;  

-  o o ar o  re  duo  da  em a agen  no   a o   orne ido   ara o 

e eito e armazen -los temporariamente em condições ambientalmente 

adequadas;  

- Entregar nos centros de recepção 

autorizados os sacos com os resíduos de 

embalagens de produtos fitofarmacêuticos;  

- Solicitar um comprovati o da entrega do  

 eu  re  duo   o qua  ate tar  o  um rimento da  

boas práticas ambientais.  
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“Se o vento bailar na noite de S. 

João, tarda o Verão.” 
 

 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: alface, chicória, feijão, nabiças, rabanete e do milho. 

Plantar ou transplantar: alface, chicória, couve galega.  

Plantar nas terras fundas batata.  

 

O que se deve colher: 
Colher: alface, batata, chicória, couves, espinafres, nabiças e 

rabanetes. 

Arrancar a batata plantada em fevereiro/março, depois de principiar 

o amarelecimento da rama, e os tubérculos arrancados devem ficar 

espalhados por algum tempo sobre a terra para enxugarem bem e, só 

depois, serão conduzidos para lugar fresco, ventilado e que receba pouca 

luz.  

Terminar a colheita da ervilha, favas e grãos. 

Ceifa, no Minguante, da aveia e centeio  

Colher alface, alho-porro e aipo. 

Colher cerejas e as nêsperas. 
 

Outros trabalhos:  
Prosseguir com a preparação dos canteiros - regas, sachas, mondas, 

incorporação de estrumes, etc. 

Defender contra as seguintes pragas e doenças das fruteiras: 

- pedrado das pereiras com caldas apropriadas; 

- lepra do pessegueiro, lapas, escamas e cochonilhas com emulsões 

oleosas de Verão; 

- piolhos ou pulgões com caldas nicotinadas e outras apropriadas; 

Sachar batatais e milheirais, fazendo já a amontoa da batata e do 

milho do sequeiro.  
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Sulfatar batatais e tomatais com caldas 

cúpricas ou de fungicidas orgânicas de síntese. 

Podar os arbustos de floração primaveril.  

Cortar os caules às plantas que já floriram. 

Regar, mondar e sachar intensamente. 

O mês de junho é um dos meses mais 

críticos para a vinha do ponto de vista da sua 

sanidade. O míldio, se ataca, pode destruir a 

produção pela invasão dos cachos, que faz cair e 

abortar. E o oídio se o tempo é favorável, não 

mais os abandona até que pinta o bago. A calda 

cúprica ou as caldas de fungicidas orgânicas de 

síntese continuam a aplicar-se preventivamente; o enxofre usa-se 

curativamente, quando o oídio se manifesta. 

O esladroamento deve proceder a desfolha, porque às vezes a 

eliminação de um ladrão, ou mamão basta para evitar o corte das folhas; os 

ladrões não aproveitados para formar varas de poda, são quebrados 

normalmente com o polegar e o indicador, e nunca esgarçados. 

Deve manter-se a adega limpa e arejada; se o tempo aquecer é 

recomendável o arejamento durante a noite. Conservar as vasilhas 

atestadas, recorrendo a vinhos que não alterem a qualidade dos 

envasilhados. 
 

Embalagens Valorfito a recolher: 
A limpeza das embalagens traz benefícios:  

   on mi o    ma em a agem n o  a ada  ode  onter at      do 

produto;  

 De eficácia: Ao lavar as embalagens utiliza a totalidade do produto 

e ganha em eficácia no tratamento;  

 De segurança: Uma embalagem bem lavada não contém resíduos, 

evitando assim intoxicações e outros acidentes.  

 De ambiente: a embalagem não contamina o ambiente.  

 
Utilização segura de  roduto   ito arma  uticos:  

Os trabalhadores devem sempre uti izar equi amento  de  rote  o 

indi idua        aquando a a  i a  o de  roduto   ito  rma o .  
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“Em julho ceifo o trigo e o 
debulho e com o vento 
soprando o vou limpando.” 
 

 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: acelgas, agriões, alface de Outono e Inverno, beldroegas, 

brócolos tardios, cenouras, chicória, couve-de-bruxelas, couve-nabo, 

couve-flor tardia, ervilhas, feijão (de trepar e anão), nabo, rabanetes, 

repolho de Inverno, salsa, amores-perfeitos, calêndulas, cinerárias, etc., 

bem como as plantas bienais e vivazes de demorada germinação, para 

serem transplantadas e dispostas no Outono. 

 

O que se deve colher: 
Mês da ceifa e da debulha, como principal atividade. 

Terminar a colheita da batata temporã e começar ou acabar a 

destinada a semente.  
Colher no final do mês os aipos. 

Extrair o mel e a cortiça. 

Colher os morangos. 

No jardim, colher as primeiras sementes. 
 

Outros trabalhos:  
As regas são de grande importância neste período, e devem ser 

efectuadas à tarde e de acordo com as necessidades das plantas. 

Continuar com a defesa contra o pedrado das macieiras, nespereiras 

e pereiras. 

Continuar o combate à formiga em todas as fruteiras e ao bichado 

das macieiras e pereiras. 

Vigiar os enxertos feitos anteriormente, procedendo, sempre que 

necessário, a esladroamentos. 

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

de espinhos. 
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Pulverizar com caldas cúpricas os batatais mais atrasados, a fim de 

evitar ataques de míldio, tão prejudiciais ao desenvolvimento e 

conservação dos tubérculos. 

Imediatamente à colheita, os canteiros devem ser lavrados 

preparando-os para as plantas de Outono. 

Sachar e regar os meloais, milharais, roçar matos para estrume. 

Às roseiras cortam-se as rosas murchas, que desfeiam e enfraquecem 

as plantas. 

Aparar, sachar e mondar as relvas, as quais precisam de ser regadas 

abundantemente (2 ou 3 vezes por dia). 

Ainda se fazem enxofras e sulfatadas, efectuadas consoante as 

necessidades. 

Se além do calor próprio da época também caírem chuviscos, ou 

houver névoas, as curas repetem-se amiudadas vezes. 

Desfolhar em volta dos cachos, não deixar que estes fiquem expostos 

à incidência direta dos raios solares. 

Empar os bardos nas ramadas ou latadas, não cortar as pontas das 

varas para não comprometer a atividade das videiras. 

Iniciar a preparação dos equipamentos e produtos indispensáveis às 

próximas vindimas e ao fabrico do vinho. 

Atestar o vinho e arejar a adega, mas evitando a entrada da luz solar. 

Tosquiar os rebanhos laníferos. 

Atenção à higiene nas pocilgas. 
 

Embalagens Valorfito a recolher: 
Estão abrangidas pelo sistema as embalagens primárias com 

capacidade inferior a 250 L ou 250 Kg e de acordo com o tipo de 

embalagem, há vários procedimentos: 

 

Procedimento para embalagens primárias de capacidade <250lt/kg: 

Estas embalagens devem ser submetidas à tripla lavagem e 

inutilizadas. O utilizador final deverá guardas as embalagens nos sacos de 

recolha, para entrega posterior num Centro de Receção Valorfito. 

 

Procedimento para em a agen  r gida  de  a a idade entre      g e 

      g       i  a   id o  tam or et .   

Estas embalagens devem ser devidamente esgotadas do seu conteúdo 

e inutilizadas sem lavagem prévia. As embalagens devem ser guardadas 

nos sacos de recolha, sempre que o seu tamanho o permita, para entrega 

posterior num Centro de Receção Valorfito.  
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“Em Agosto toda a fruta tem 
gosto.” 
 
 

 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: acelgas, agriões, alface, beldroegas, cebolas, cenouras, 

couve-nabo, espinafres, favas, feijão, nabo, rabanetes, ervilhas, repolho de 

Inverno, salsa e fruteiras de caroço. 

Em estufa podem semear-se ervilhas e feijão, para abrigar as plantas 

após os primeiros gelos.. 

 

O que se deve colher:  

Recolha de muitas sementes, que deverão ser bem selecionadas para 

evitar as hibridações. 

Colher as frutas dos pomares e no  inguante  e  -la. Colher as 

cebolas.  

Colheita de rosas e flores. 
 

Outros trabalhos:  
Preparar o terreno para as sementeiras e plantações do próximo 

Outono. 

Regar pela fresca e sachar.  

Limpar os morangueiros, cortando-lhes os estolhos ou deixando só 

os necessários para a multiplicação.  

Fazer a sulfatação e enxofra dos tomateiros. 

Continuar a desfolha progressiva e sempre moderada dos 

pessegueiros. 

Enxertar ameixieiras, cerejeiras, damasqueiros, macieiras, pereiras e 

pessegueiros.  

Regar os pomares de citrinos e das plantações novas, e sachar as 

caldeiras (covas) no dia seguinte, cobrindo-as com palha ou erva seca.  

Sachar e regar as áreas a milho. Mondar os arrozais. 
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Continuar os trabalhos indicados para julho, cavando e sachando 

frequentemente as hortaliças e regando, quando é 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. 

Mudar as cinerárias e amores-perfeitos e regar as roseiras para darem 

melhores flores no Outono. 

Executar a desparra, na vinha, que não deve ser excessiva, para que a 

maturação das uvas se faça nas melhores condições. Não deixar de tratar e 

inspecionar os excertos, amarrando-os, esladroando-os e, até se necessário, 

regando-os. Manter, ainda, a vigilância contra a possível ocorrência de 

ataques do míldio e do oídio, prosseguindo com os tratamentos adequados. 

O material destinado às vindimas deve ser esfregado, raspado a seco 

e lavado, primeiramente, com uma solução fervente de carbonato de sódio 

a 10% e, depois, com água fria. 

As vasilhas novas, para se evitar o gosto à madeira, devem ser 

"avinhadas", lavando-as com uma solução de cloreto de sódio (sal das 

cozinhas) a 10%. 

Nos animais, complementar a forragem com suplemento alimentar. 
 

Embalagens Valorfito a recolher: 
Procedimento para embalagens rígidas de capacidade superior a 

250l/kg (Ex: bilha, bidão, tambor etc.): 

Estas estão excluídas do sistema Valorfito; devem ser devidamente 

esgotadas do seu conteúdo e o utilizador deve contactar a empresa 

detentora da autorização de venda que lhe dará indicações sobre a gestão 

destes resíduos. 

 ro edimento  ara em a agen  r gida  de  a a idade in erior a 

25l/kg (Ex: frasco, bilha, etc.) : 

   em a agen  de em  er de idamente e gotada  do  eu  onte do  

 u eita    tri  a  a agem e inutilizadas.  

Guardar as embalagens nos sacos de recolha, para entrega posterior 

num Centro de Receção Valorfito.  
Procedimento para embalagens não rígidas de qualquer capacidade 

(Ex: saco, saqueta, etc.): 

As embalagens devem ser devidamente esgotadas do seu conteúdo e 

inutilizadas sem lavagem prévia.  

Guardar as embalagens nos sacos de recolha, para entrega posterior 

num Centro de Receção Valorfito. 
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“Setembro molhado, figo 
estragado.” 
 

 
 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: agriões, alfaces, azedas, beldroegas, cebolas, cenouras, 

chicórias, coentros, couve-flor, repolho, ervilhas, espinafres, favas, nabos, 

rabanetes, salsa, segurelha, etc. 

Enterram-se os bolbos das tulipas, narcisos e jacintos. Semeiam-se 

amores-perfeitos, assembleias, cravos dobrados, ervilha-de-cheiro, 

gipsófila, malmequeres anuais, malvaíscos, margaridas, miosótis, papoilas, 

etc.  

 

O que se deve colher: 
Colher sementes de quase todas as plantas, quer anuais, quer vivazes. 

Iniciar a vindima se os cachos já se encontrarem maduros. 

Colher amêndoa e azeitona. 

Colher milho e feijão. 

Colher cebolas maiores para a semente. 

 

Outros trabalhos:  
Continuar a preparação dos talhões para as próximas sementeiras e 

plantações de Outono-Inverno, efetuando cavas fundas e procedendo ao 

enterramento do estrume e dos adubos. 

Cuidar das hortaliças (brócolos, couve-flor, penca e repolho), que 

deverão ser estrumadas ou tapadas a meio do mês, se o não tiverem sido 

antes. 

Prosseguir a enxertia a "olho dormente" de macieiras e pessegueiros, 

operação que convém ficar concluída em princípios de outubro. 

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 que 2cm de diâmetro. 
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Prosseguir com as lavouras de alqueiva e deslavre, iniciando-se as 

gradagens das terras para as sementeiras outono-invernais. 

Fazem-se as últimas limpezas nas valas e abrem-se frenos naqueles 

locais onde se costumem verificar excessos de água durante o Inverno e a 

Primavera. Estes trabalhos são indispensáveis, pois não é possível cultivar 

terrenos demasiado húmidos, visto a humidade em excesso ser tão grande 

ou mesmo maior inimiga das plantas do que a seca. 

Enterram-se os estrumes destinados às próximas sementeiras 

sachadas.  

Proceder à preparação do terriço para aplicar nos canteiros dos 

jardins. Com os crisântemos tem-se cuidados especiais, como sejam a 

monda dos botões e a colocação de tutores. Estas operações são 

indispensáveis para a obtenção de bons exemplares de flores. 
Dar início, nos pomares onde a colheita da fruta já estiver terminada, 

à poda e limpeza das árvores. 

Desfolhar com cuidado se a maturação das uvas ainda estiver 

atrasada. Marcar, antes da colheita, as melhores cepas para o fornecimento 

dos garfos para as enxertias. 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 
 n tru  e   ara a “ ri  a  a agem” -  roduto   ito arma  u o   om 

em a agem r gida at        g  

1.Vazar completamente o conteúdo da embalagem no tanque de 

pulverização;  

 . n  er a em a agem  om  gua at   um quarto da  ua  a a idade   . a ar 

e agitar vigorosamente durante alguns segundos;  

4.Deitar água no tanque de pulverização;  

5.Repetir mais duas vezes os passos 2 a 4.  
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“Em outubro pega tudo.” 
 
 
 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: ervilhas, favas, lentilhas, nabos, rabanetes, cenouras, 

espinafres (que se colhem pelo Natal), coentros, agriões, favas e ervilhas. 

Semear também, no jardim, amores-perfeitos, begónias, cravinas, ervilhas 

de cheiro, goivos, malmequeres, miosótis, papoilas, etc.  

Plantar: espargos, couves, beterrabas, morangueiros e alhos. 

Os alhos devem plantar-se cedo e agradecem uma boa adubação 

potássica. Plantar também, no jardim, açucenas, anémonas, cíclames, 

jacintos, junquilhos, lírios, narcisos, tulipas, etc. 

Plantar árvores de fruto. 

 

O que se deve colher: 
Terminar as colheitas que não puderam ser concluídas em setembro: 

batata, feijão, milho, etc. 

Continuar os trabalhos de vindima. 

Co  er a  a tan a  noz e a e   e   ara guardar em  o a   e o  

abóboras e melões de Inverno. 

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

Iniciar a colheita da azeitona.  

 

Outros trabalhos:  
Prosseguir a preparação dos terrenos, cavando-os ou arando-os e 

estrumando-os abundantemente. 

Defender as hortaliças contra a possível aparição de geadas, por 

meio de folhas secas, caruma, palha, feno, etc. 

Continuar com a abertura de covas destinadas às plantações de 

Outono - Inverno; as covas devem permanecer abertas até à altura da 

plantação. 

Proceder à estrumação e/ou adubação do pomar. 
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Inspecionar as enxertias. 

Pulverizar os citrinos ou fruteiras 

de espinho com caldas cúpricas ou 

oleosas, conforme as pragas. 

Proceder, logo que tenha ocorrido 

a queda das folhas, aos tratamentos 

contra a lepra e o pedrado nos pomares 

de pessegueiros. 

Concluir a preparação das terras 

para as sementeiras de Outono/Inverno. 

É aconselhável, à medida que se 

vai vindimando, marcar as cepas mais 

produtivas e sãs, que servirão para o 

fornecimento de garfos. 

Fazer os vinhos brancos de consumo, verdes ou maduros, de bica 

aberta. 

Trasfegar os vinhos tintos, especialmente os contidos em cubas de 

cimento, 15 dias após a encuba. 

Vigiar as vasilhas e calafetá-las se verterem. 

Este mês é favorável para a cobrição das porcas. 

Cuidar da alimentação das frangas de uma ano, que iniciam a 

postura, fornecendo-lhes rações abundantes e equilibradas. 

Proceder à iluminação artificial da capoeira, e colocar camas de 

palha. 

Caiar as paredes da capoeira com cal branca, a que se adicionam 

produtos insecticidas para ter boas condições de sanidade. 

Fazer duas vezes por dia a recolha de ovos, que devem ser 

conservados em lugar fresco, mas nunca sobre palha. 

Vacinar os porcos contra doenças rubras e vacinar também os 

bovinos, caprinos, e ovinos. 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 
 omo e onde  e de em armazenar o   roduto   ito arma  uticos?  

O local onde se armazena os produtos  ito  rma o  de e e tar  ora 

do alcance de crianças e/ou animais. 

    roduto   ito  rma o  de em e tar de idamente  e arado  e 

isolados das sementes, produtos colhidos 

e fertilizantes. 
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“Cava fundo em novembro para 
plantares em janeiro.” 
 
 
 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: alface, beterraba, cebola, chicória, tomates, couve-galega, 

nabiças de grelo, nabo redondo, rabanetes, ervilhas, favas, salsa, cereais de 

pragana (aveia, centeio, cevada, trigo) e de legumes (ervilha, fava). 

Plantar: cerejeiras, pereiras, macieiras, batatas, nas áreas secas e, 

em terra bem repassada pelas chuvas, plantar barbados enxertados ou 

bravos. 

 

O que se deve colher: 
Continuar com a apanha da azeitona 

Outros trabalhos:  
Preparar os talhões e os canteiros destinados às sementeiras e 

plantações de Primavera. As estrumações são indispensáveis. 

Desbastar os nabais, aproveitando o produto do desbaste para dar ao 

gado. 

Proteger contra as geadas as plantas mais susceptíveis, com abrigos 

plásticos, esteiras, etc. 

Manter vigilância, nos pomares de macieiras e pereiras, contra 

eventuais ataques de ácaros, cochonilhas e formiga. 

Executar, nos pomares de pessegueiros, logo que se tenha verificado 

a queda da folha, os tratamentos contra o crivado e a lepra. 

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

considerem vantajosas para evitar a estagnação da água das chuvas. 

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". 

Podar roseiras e outros arbustos e depois pulverizam-se as roseiras 

com calda bordalesa a 1%. 

Escavar para a retenção das águas das chuvas e das folhas caídas. 
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Abrir e limpar valas e regos para dar 

escoamento aos excessos de água durante o Inverno. 

Começar a podar nos sítios menos frios. 

Arejar a adega em dias calmos, para impedir o 

aparecimento de bolores ou maus cheiros, que podem 

tornar os vinhos defeituosos. 

Inspecionar as vasilhas que estão com vinho 

novo, que se trasfega se já se apresentar limpo. 

Atestam-se e abatocam-se as vasilhas. 

Destila-se bagaço e água-pé, para obtenção de 

aguardente. 

À base de feno, palha e grão, o gado bovino 

entra, em regime seco, devendo evitar-se uma brusca 

transição, a fim de fugir de perturbações digestivas. 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 
Transporte de produtos fitofarmacêuticos  

Os produtos fitofarmacêuticos devem ser transportados em 

compartimentos distintos dos passageiros, sempre que possível no exterior 

do veiculo e afastados de alimentos e outras mercadorias. Os produtos 

devem estar seguros de forma a prevenir o seu movimento durante o 

transporte, utilizando por exemplo contentores fechados. 

Não se devem colocar embalagens pesadas por cima de outras mais 

leves. Deve assegurar-se que as embalagens se encontram em boas 

condições. 
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“Se queres bom alhal, semeia-o 
pelo Natal.” 
 
 
 

O que se deve semear ou plantar: 
Semear: cebola, couves, nabiças, rabanetes, espinafres, agriões, 

alfaces, favas, ervilhas, cenouras e os últimos trigos de Inverno. 

No jardim, semear e/ou plantar açucenas, anémonas, angélicas, 

begónias, camélias, cíclames, gladíolos, goivos, jacintos, lilases, lírios, 

tulipas, etc. 

Plantar: chicórias, couves diversas (nomeadamente repolho e 

couve-flor), estolhos de morangueiros, alhos e cebolas. 

Continuar com a plantação de fruteiras de caroço e inicia-se a das de 

pevide. 

 

O que se deve colher: 
Colher couve-repolho e cebola. Fim da apanha da azeitona. 

 

Outros trabalhos:  
Preparam-se talhões e canteiros para as culturas próprias da época e, 

também, para as da próxima Primavera. 

A terra tem de ficar bem afogada e sem torrões, incorporando-se 

nessa altura o estrume, que convém não estar completamente curtido, no 

caso de se tratar de canteiros destinados às culturas de Primavera. 

Iniciam-se os tratamentos de Inverno, que continuam a ter o seu 

papel bem definido, não obstante a existência de insecticidas que podem 

usar-se na Primavera e que têm, por assim dizer, efeitos duplos. 

Às laranjeiras que apresentam frutos já amarelos aplica-se calda 

cúprica a 2%. 

Continuar as lavras nos campos com a incorporação de estrumes e 

corretivos, e proceder a outras atividades relacionadas com a preparação 

das terras para as sementeiras da Primavera. 
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Prosseguir a preparação dos canteiros e continuar o fabrico de 

"composto", iniciados no mês anterior. 

Continuar a podar as vinhas já despidas de folhagem, reservando 

para enxertia ou mergulhando as vides sãs com produção mais regular. 

Proceder à fertilização e meter mato nas entrelinhas das vinhas 

cansadas, de preferência polvilhado com gesso ou cal. 

Proceder à trasfega para eliminar as borras nas adegas. 

Continuar o arejamento da adega e todos os outros cuidados 

enunciados no mês anterior. 

Abrigar o gado do frio e da chuva. 

Matar de porcos. 

Manter a capoeira limpa, abrigada das correntes de ar e da humidade. 

Proteger os bebedouros e provê-los de água morna nos dias mais 

frios. 

Cuidar dos coelhos em lactação, fornecendo-lhe aveia e algumas 

verduras. 

Efetuar a separação, consoante os sexos, dos láparos já desmamados. 

 

Embalagens Valorfito a recolher: 
Não se esqueça, recolher as embalagens dos produtos valorfito está a 

ajudar o planeta e está, consequentemente a ajudar-se a si e aos que lhe são 

mais próximos.  
 

 


