
Este guia foi desenhado para facilitar a vossa 
participação. 

Nele, de maneira gráfica e simples poderão
descobrir passo a passo como, onde e quando 

juntar e semear as vossas bolotas. 

É um trabalho simples que não É um trabalho simples que não requer de muita 
experiência, mas sim de alguns conhecimentos 
básicos para que o êxito da sementeira dê

resultados no futuro. 

¡ANIMO E GRATIDÃO INFINITA PELA
VOSSA PARTICIPAÇÃO!



PASSO 1   INFORMAÇÃO BÁSICA
                     ESPÉCIES IBÉRICAS

Bolota verde e bolota madura pronta para apanhar e semear. 
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PASSO 2   APANHAR BOLOTAS 
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Recomendamos usar para a apanha bolsas de pano e caixas de fruta.

Há árvores carregadas de bolotas e outras com muito poucas. Para 
ser eficientes convém que pelo menos uma pessoa explore e procure 
as árvores mais carregadas para avisar ao resto do grupo.
E enquanto o grupo recolhe o explorador continua à procura da
próxima árvore. 
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É importante saber quantas bolotas juntaram para somalas a este 
grande desafio coletivo. Podem pesar um quilo de bolotas e contar 
quantas há e depois multiplicar pelo número de quilos
recolhido. É importante pesar separadamente cada espécie de
bolotas já que o tamanho e peso pode variar muito de espécie para 
espécie. 
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PASSO 3   QUANDO E ONDE SEMEAR 
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Pode-se semear em áreas que tenham sofrido um incêndio, em zonas 
inclinadas ou em qualquer zona sem muita vegetação.

No entanto existem muitos fatores que poderiam destruir o vosso 
trabalho, tais como: planos urbanísticos, ganadaria extensiva,
agricultura, áreas com muita densidade de predadores naturais tais 
como ratos, javalis, etc... É por isso que insistimos, o melhor é
contactar as juntas de fcontactar as juntas de freguesia e organizações conservacionistas 
locais para que os ajudem.

ENTRE TODOS E TODAS,  COM RESPEITO E DEDICAÇÃO
PODEMOS TRANSFORMAR POSITIVAMENTE A PAISAGEM

Não existem leis que proíbam semear bolotas, sempre que sejam de 
espécies autóctones e locais. Os animais como os e os esquilos 
fazem-no constantemente. 

No entanto temos que ter 
sentido comum e respeitar 
a vontade dos habitantes do 
território.
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Uma vez que já sabemos onde semear é hora de passar à ação.

QUE NECESSITAMOS?

Para trabalhar no campo é sempre recomendável levar:
luvas / calçado adequado / calças / água e comida. 

¿E PARA SEMEAR? 

BOLSAS DE PANO FORTE para 
transportar as bolotas.

 

SEMEADORES. Podem ser 
comprados ou podemos fazê-los comprados ou podemos fazê-los 
nós mesmos a partir de qualquer 
pau. Faz-se uma ponta como num 
lápis. 

ENXADAS. Se preferes a enxada deves ter cuidado para não escavar 
na terra e deixar marcas que possam ser reconhecidas pelos
predadores de bolotas como os javalis que em poucas horas podem 
comer tudo o que foi semeado. Ao usar a enxada temos de tentar 
sempre fazer um pequeno corte horizontal para depositar a bolota e 
voltar a retirar a enxada com o cuidado de não deixar marcas. 

RECOMENRECOMENDAMOS OS SEMEADORES QUE SÃO MAIS LEVES E 
NÃO DEIXAM MARCA. 

PASsO 4   COMO SEMEAR AS TUAS
                      BOLOTAS 
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DICAS PARA SEMEAR 

AS BOLOTAS SEMEIAM-SE SEMPRE EM POSIÇÃO HORIZONTAL. 
Experimenta atirar uma bolota ao chão. Verás que fica naturalmente 
na posição horizontal.

SEMEAR A UMA PROFUNDIDADE ENTRE 2 E 4 CM. Pouca
profundidade poderia secar a bolota em dias de sol e muita
pprofundidade poderia dificultar a germinação se a terra se compacta. 
Que a bolota fique bem metida na terra.

Corte horizontal
com enxada

Insira a bolota
horizontalmente

Insira a bolota
horizontalmente

Pregue o semeador

Pise sem deixar
rastro

Pise sem deixar
rastro

SEMEADURA COM SEMEADOR SEMEADURA COM ENXADA
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NÃO REMOVER A TERRA evitar revelar a 
sua posição a possíveis perdedores.
 
PROCURAR A SOMBRA DE UM 
ARBUSTO para proteger o futuro
rebento do sol.

PPROCURAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, 
TERRA COBERTA COM VEGETAÇÃO, 
FOLHAS, CORTIÇA, ETC... para facultar 
boas condições para o crescimento da 
futura árvore.
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PASSO 5   ADICIONA O TEU
                      TRABALHO AO DESAFIO 
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