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janeiro 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Batatas, alhos, 

cebolinho, favas, 

ervilhas e 

verduras para o 

gado 

-Plantam-se todo 

o tipo de árvores 

de fruto 

-Laranjas, 

Tangerinas, 

mandarinas 

-Lavram-se as 

terras para preparar 

para as sementeiras 

-Adubo, estrume 

-Queimar ervas nas 

vinhas e pomares                                                                              

-Enxertar vinhas e 

laranjeiras 

 

 

 

 

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

fevereiro 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Cebolinho, 

alhos, repolhos, 

couves, batatas 

brancas, 

rabanetes, 

couve-flor, 

bróculos, 

cenouras, 

espinafres, 

beterraba, nabos, 

aveia 

-Sementeiras 

para abóboras, 

alfaces, alho 

francês 

-Laranjas, 

Tangerinas 

-canas e 

vimes 

-Lavram-se as 

terras para preparar 

para as sementeiras 

-Adubo, estrume 

-Podar as vinhas, 

laranjeiras e 

figueiras 

 

 

 



“A castanha e o besugo em fevereiro não têm sumo”. 

março 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Cebolinho, 

alhos, repolhos, 

couves, batatas 

brancas e doce, 

rabanetes, 

couve-flor, 

bróculos, 

cenouras, 

espinafres, 

beterraba, nabos, 

alface, alho 

francês, 

melância, melão, 

pepino, abóbora 

-Laranjas, 

Tangerinas, 

maçãs 

-canas e 

vimes 

-Preparar para as 

sementeiras e os 

campos para o 

milho e batata de 

regadio 

--Pulverizar com 

cal as laranjeiras 

-Podar a vinha 

 

 

  

“Se queres bom cabaço, semeia-o em março.” 

abril 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Espargos, 

morangueiros, 

milho, cebolas, 

cabaças, melão, 

abóboras, alface, 

alho porro 

 -Monda-se e 

sacham-se os 

campos semeados 

-Tratam-se as 

vinhas  

-Enterra-se o 

tremoço que foram 

semeados para 

adubar a terra 

 

 

 



 

 

“Em abril, águas mil.” 

maio 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Milho, Girassol, 

beterraba, nabo, 

repolho, soja, 

melão, pepino, 

feijão 

-feijão, 

ervilha, 

batata 

-Enxerta-se 

damasqueiros, 

pessegueiros e 

laranjeiras 

-Mondar e sachar 

 

 

 

 

 

 

“Favas o maio dá, o maio as leve.” 

junho 

Semear/Plantar Colher Outros 

trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Chicória, nabo, 

rabanete, alface, 

couve, repolho, 

cebola, ervilhas 

e salsa 

-

malaguetas, 

pimentos, 

alfaces, 

cenouras, 

alhos 

-Cavar, estrumar 

os campos 

-Enxerta-se 

árvores de fruta de 

casca grossa 

 

 

 

 



 

 

“Junho florido, paraíso verdadeiro.” 

julho 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Agrião, alface, 

beldroegas, 

cenoura, feijão, 

nabo, rabanete, 

repolho, salsa, 

couves de  

Bruxelas, 

cebolas, favas, 

ervilhas, 

tremoço 

-cevada, 

centeio e 

trigo 

- Ceifar e debulhar 

os cereais 

-Mondar 

 

 

 

 

 

“Julho quente, seco e ventoso, trabalho sem repouso.”   

agosto 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

- Agrião, alface, 

cebola, 

espinafres, nabo, 

rabanete, 

repolho, salsa, 

tremoço, trevo 

-Sementes 

de 

ervilhas, 

cenouras 

-Cebolas, 

batatas 

brancas 

-Enxerta-se a vinha 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Chuva de Agosto, apressa o mosto.” 

setembro 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Couve, 

maracujá, 

leguminosas e 

plantas para os 

animais 

-Pêssegos -Vindimas, podar os 

pomares 

 

 

 

 

 

 

 

“Setembro molhado, figo estragado.” 

outubro 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Árvores de 

fruto, favas, 

cevada, centeio, 

tremoços, nabo, 

alface e salsa 

-Maçãs e 

peras 

-Lavrar e cavar as 

terras para as 

hortaliças 

 

 

 

 



 

 

 

“ Outubro recolhe tudo.” 

novembro 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

-Favas 

- Sementeiras de 

nabos, favas, 

nabos, cenouras, 

ervilhas, 

rabanetes, alhos 

cebolas, alfaces 

de inverno 

-

Castanhas, 

milho, 

azeitonas 

-Seca-se e guarda-

se o milho 

 

 

 

 

 

 

“Pelo São Martinho, semeia o teu cebolinho.” 

dezembro 

Semear/Plantar Colher Outros trabalhos: 

( poda, 

monda,…) 

- Alhos, 

cebolas,batatas, 

cebolinho 

  
 
 

 

 



 

 

 

 

“Em Dezembro descansa e em Janeiro trabalho.” 


