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Couves repolho;



Batata-doce;



Ervilhas;



Couve;



Nabo;



Alface;



Rabanete;



Grão-de-bico;



Agrião;



Rabanetes;



Favas;



Alface;



Aipo;



Beterraba;



Espinafre;



Salsa;



Coentro;



Rúcula.

O que há para colher:

Fevereiro

Durante este mês colhem-se espinafres, couves, pinhões e amêndoas.
Podem-se apanhar limões, maçãs, laranjas, tangerinas, kiwis e peras.

O que se deve semear ou plantar:


Trigo;

Trabalhos agrícolas:



Aveia;

Em Janeiro, é tempo de lavrar e estrumar as terras, plantar oliveiras e



Cevada;

outras árvores de fruto. Podam-se as videiras, as pereiras, as macieiras e



Milho;

outras árvores. Preparam-se canteiros e talhões.



Melões;



Melancias;



Pimentos;



Tomates;



Pepinos;



Aipo;



Batatas;



Cebolas;



Morangueiros;



Couves diversas.

Calendário Lunar:

Provérbios:


Chuva em Janeiro e não frio, dá riqueza no estio.



Comer laranjas em Janeiro, é dar que fazer ao coveiro.



Da flor de Janeiro, ninguém enche o celeiro.



Em Janeiro sobe ao outeiro; se vires verdejar, põe-te a chorar, se
vires nevar, põe-te a cantar.

O que há para colher:
Podem-se plantar árvores e semear pinheiros bravos.
Deve-se continuar ou iniciar a poda das videiras e das árvores de fruto.

Trabalhos agrícolas:

Março

Todos os trabalhos agrícolas do mês de Janeiro que ficaram por fazer
podem ainda ser realizados este mês.

Calendário Lunar:

Provérbios:

O que se deve semear ou plantar:


Batatas;



Milho;



Ervilhas;



Favas;



Feijão de trepar;



Pepinos;



Nabos;



Cenouras;



Rabanetes;



Abóboras;



Lentilhas;



Beterrabas;



Cebolas.



Aproveite Fevereiro quem folgou em Janeiro.



Em Fevereiro, chega-te ao lameiro.



Em Fevereiro, chuva; em Agosto, uva.



Fevereiro é dia, e logo é Santa Luzia.

O que há para colher:



Fevereiro enxuto, rói mais pão do que quantos ratos há no mundo.

Podem-se continuar a apanhar peras, maçãs, laranjas, tangerinas, kiwi e
limões.

Trabalhos agrícolas:

Abril

Nos campos, preparam-se as terras para as sementeiras.
Preparam-se as estacas para os feijões e as ervilhas.
Nas hortas, adubam-se as terras.

Embalagens Valorfito a recolher:
Embalagens

de

sulfatos

usados

para

sulfatar as vinhas e árvores de fruta.

Calendário Lunar:

O que se deve semear ou plantar:


Alfaces;



Tomates;



Pepinos;



Couve;



Pimentos;



Melancias;



Melões;



Cebola;



Rabanete.

O que há para colher:
Podem-se colher ainda apanhar laranjas, tangerinas, maçãs e limões.
Apanham-se as primeiras nêsperas.
Provérbios:


Março, marçagão, manhãs de Inverno e tardes de Verão.



Nasce erva em Março, ainda que lhe deem com um maço.



Páscoa em Março, ou fome ou mortaço.



Poda-me em Janeiro, empa-me em Março e verás o que te faço.

Trabalhos agrícolas:

Maio

Iniciam-se as mondas, sacham-se os campos semeados no mês anterior e
limpam-se as terras das ervas.

O que se deve semear ou plantar:


Milho;

Embalagens Valorfito a recolher:



Feijão;

Defende-se a horta dos ataques dos



Abóboras;

insetos e das lesmas com pesticidas



Agrião;

apropriados.



Beterraba;



Pimentos;



Brócolos;



Cenoura;



Nabo;



Couves;



Ervilha;



Espinafre;



Alface;



Melancia;



Melão;



Pepino;



Rabanete.

Calendário Lunar:

Provérbios:


Em Abril águas mil.



Em Abril queima a velha o carro e o carril.



Em Abril, cada pulga dá mil.

O que há para colher:



Em Abril, lavra as altas, mesmo com água pelo machil.

Podem-se colher espargos, batata, alcachofra e ervilhas.



Em Abril, vai onde deves ir, mas volta ao teu covil.

Pode-se apanhar morangos, cerejas, nêsperas, laranjas e limões.

Trabalhos agrícolas:

Junho

Sulfatam-se e regam-se os batatais.
Lavram-se os terrenos em voltas das matas, para evitar os incêndios

O que se deve semear ou plantar:

florestais.



Alface; 



Nabiças;

Embalagens Valorfito a recolher:



Cenoura;

Embalagens de sulfatos.



Feijão;



Beterraba;



Chicória;



Rabanete.

Calendário Lunar:

O que há para colher:
Colhem-se feijões, pepinos, tomates e curgetes.
Apanham-se cerejas, framboesas, morangos, ameixas, amoras, melões,
meloas e melancias, alperce e pêssego.

Provérbios:


Fiandeira não ficaste, pois em Maio não fiaste.



Guarda o melhor saio para Maio.



Maio couveiro não é vinhateiro.



Maio frio e Junho quente: bom pão, vinho valente.



Maio hortelão, muita palha e pouco grão.

Trabalhos agrícolas:
Cava-se, estruma-se e semeia-se a terra.
Ocorre a ceifa de trigo, centeio e cevada.

Embalagens Valorfito a recolher:

Julho

Embalagens de fungicidas com os quais se pulverizam os tomateiros para
prevenir o aparecimento do míldio.

Calendário Lunar:

O que se deve semear ou plantar:


Nabiças;



Feijão verde;



Couve tronchuda;



Couve lombarda;



Couve coração de boi



Cenoura;



Agriões;



Ervilhas;



Cebola;



Salsa.

Provérbios:


Junho calmoso, ano formoso.

O que há para colher:



Junho floreiro, paraíso verdadeiro.

Apanham-se pepinos, beterraba, alfaces, tomates, pimentos, alhos,



Junho, dorme-se sobre o punho.

pêssegos, ameixas, amoras, cerejas, melões, melancias, meloas e



Junho, foice em punho.



Maio frio e Junho quente: bom pão, vinho valente.

morangos.

Trabalhos agrícolas:
Neste mês as regas são extremamente importantes visto que as
temperaturas são mais elevadas.

Embalagens Valorfito a recolher:

Agosto

Embalagens para os tratamentos contra o míldio e outras doenças.
O que se deve semear ou plantar:
Calendário Lunar:



Espinafres;



Cenouras;



Cebolas;



Ervilhas;



Nabo;



Feijão;



Favas;



Alface;



Salsa;



Agriões.

Provérbios:


Julho quente, seco e ventoso, trabalha sem repouso.



Não há maior amigo do que Julho com seu trigo.



Nevoeiro de S. Pedro, põe em Julho o vinho a medo.



Quem em Julho ara e fia, Ouro cria.

O que há para colher:
Colhem-se feijões, batatas e cebolas e apanham-se frutas como:
framboesas, amoras, morangos, pêssegos, meloas, melões e melancias.

Trabalhos agrícolas:

Setembro

Sacham-se e cavavam-se o milharal e as hortaliças.
Regam-se bem os terrenos antes das sementeiras e das transplantações.
Recolhem-se sementes de favas, ervilhas, couves e beterrabas.

O que se deve semear ou plantar:


Couves;



Alfaces;



Cebolas;

Embalagens Valorfito a recolher:



Nabos;

Embalagens resultantes da sulfatação dos tomateiros e das vinhas.



Espinafres;



Ervilhas;



Favas;



Repolhos;



Salsa;



Coentros.

Calendário Lunar:

O que há para colher:
Apanham-se cebolas, feijões e apanham-se figos, limões, melões,
melancias, meloas, ameixas, framboesas, romãs, pêssegos, uvas e peras.

Provérbios:


Terra lavrada em Agosto, à estercada dá o rosto.



Primeiro de Agosto, primeiro de Inverno.



Quem em Agosto ara, riquezas prepara.



Em Agosto, toda a fruta tem seu gosto.

Trabalhos agrícolas:
Fazem-se as vindimas e colhe-se o milho plantado.
Preparam-se os talhões para as próximas sementeiras de outono-inverno,
procedendo ao enterramento de estrume e adubos.

Embalagens Valorfito a recolher:

Outubro

Embalagens de adubos utilizados para fertilizar as terras.
O que se deve semear ou plantar:

Calendário Lunar:



Coentros;



Agriões;



Cenouras;



Rabanetes;



Lentilhas;



Favas;



Couves;



Alhos;



Espargos.

O que há para colher:
Apanha-se a azeitona e acompanha-se a fermentação do vinho.
Apanham-se abóboras, limões, maçãs, peras, romãs e uvas.

Provérbios:


Setembro a comer e a colher.



Setembro molhado, figo estragado.



Setembro ou seca as fontes ou leva as pontes.

Trabalhos agrícolas:
Acabam-se as desfolhadas e as vindimas.
Continuação da preparação dos terrenos, cavando-os, e utilizando
estrume e adubos.

Embalagens Valorfito a recolher:

Novembro

Embalagens de adubos.
O que se deve semear ou plantar:

Calendário Lunar:

Provérbios:


Em Outubro, o fogo ao rubro.



Em Outubro, paga tudo.



Logo que Outubro venha, procura a lenha.



Outubro meio chuvoso, torna o lavrador venturoso.



Cebola;



Alface;



Salsa;



Favas;



Ervilhas;



Rabanetes;



Nabos;



Alhos;



Cerejeiras;



Macieiras;



Pereiras;



Pessegueiros.

O que há para colher:
Colhem-se azeitonas, dióspiros, limão, laranja, tangerinas, maçãs, peras,
kiwis, romãs, avelãs, castanhas, nozes e amêndoas.

Trabalhos agrícolas:

Dezembro

Devem-se proteger algumas plantas das geadas com esteiras ou abrigos
de plástico.

O que se deve semear ou plantar:

Prepara-se a terra para as plantações e sementeiras da primavera,



Aveia;

arando, estrumando e adubando a terra.



Cebolas;



Rabanetes;



Favas;

Embalagens Valorfito a recolher:



Alhos;

Embalagens de adubos.



Couves;



Ervilhas;



Macieiras;



Pereiras.

Calendário Lunar:

O que há para colher:
Provérbios:


Em Novembro põe tudo a secar pois pode o sol não tornar



Nuvens em Setembro: chuva em Novembro e neve em Dezembro



Cava fundo em Novembro para plantares em Janeiro

Colhem-se azeitonas, dióspiros, limão, laranja, tangerinas, maçãs, peras,
kiwis, romãs, avelãs, castanhas, nozes e amêndoas.

Trabalhos agrícolas:
Prepara-se a terra para as plantações e sementeiras da primavera,
arando, estrumando e adubando a terra.

Embalagens Valorfito a recolher:
Embalagens de adubos.

Calendário Lunar:

Provérbios:


Dezembro frio, calor no estio.



Em Dezembro, treme de frio cada membro.



Nem em Agosto caminhar, nem em Dezembro marear.



Nuvens em Setembro: chuva em Novembro e neve em Dezembro.

