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Janeiro 

 

Algumas das datas comemorativas do mês de janeiro: 

 Dia de Ano Novo: 1 de janeiro. 

 

Árvores de fruto: 

A poda na Lua Minguante é recomendável, mas nas 

figueiras, laranjeiras e macieiras os grandes cortes são 

prejudiciais. Enxertos no Crescente. 

  

O que se deve semear: 

Semear favas e ervilhas de variedades 

e desenvolvimento rápido. Semear 

centeio, couve-galega, nabos, nabiças, 

rabanetes, salsa e tomate. Em estufa 

ou cama quente plantar tomate, pepino, melão, pimento e 

abóboras. Em local definitivo: cenouras, alho, cebolas, 

alface, ervilhas, alho-porro e salsa. Transplantar para 

viveiro: couve-flor, favas, feijão, etc. 

  

No jardim:  

Semear begónias, ervilhas de cheiro, 

gipsófilas, girassóis, lírios, paciências, flor-

de-lis. Colher violetas, amores-perfeitos, 

camélias, jacintos, tulipas, etc. 
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Gado: 

Vacinar o bovino, cavalar, ovino, caprino 

e, contra as doenças rubras, os porcos. 

 

  

Provérbios: 

 Em Janeiro dá a capa ao marinheiro e em Maio tira-a.  

 Em Janeiro deixa o rábano ao rabaneiro.  

 Em Janeiro não metas sobreiros.  

 Em Janeiro o boi e o leitão engordarão.  

 Em Janeiro pasta a lebre no lameiro e o coelho à beira 

do regueiro.  

 Em Janeiro põe-te no outeiro: se vires verdejar, põe-te 

a chorar e se vires terrear põe-te a cantar. 

 Em Janeiro sete casacos e um sombreiro.  

 Em Janeiro todo o cavalo é verdadeiro.  

 Em Janeiro um porco ao sol, outro no fumeiro Janeiro 

fora, cresce o dia uma hora.  

 Janeiro fora, mais uma hora e, se bem contar, hora e 

meia há -de achar.  

 Janeiro quente, traz o Diabo no ventre. 
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 Fevereiro 

 

Algumas das datas comemorativas do mês de fevereiro: 

 Dia de S. Valentim: 14 de fevereiro. 

 

Árvores de fruto: 

Podar no Minguante, damasqueiros e morangueiros. 

Plantar árvores e semear pinheiro-bravo, no Crescente.  

O que se deve semear: 

Alface, couves, nabos, nabiça, pimento, alho-porro, 

repolho, feijão e tomate. Colher os espinafres, couve-flor, 

bróculos e plantar batata.  

Semear também abóbora, alho-francês, beterraba, cebola, 

cenoura, coentro, couves flor, de grelo, e nabo, espargos, 

ervilha, espinafre, fava, feijão, melancia, nabiça, pimento, 

rabanete, repolho, salsa, segurelha, tomate. 

Colher: 

Colher nos abrigos cenouras e couves de Bruxelas.  

No jardim:  

No Jardim semear flores anuais, ervilhas-de-cheiro, 

gipsófilas, manjericos, etc.  

Colher amores-perfeitos, violetas, etc. 
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Provérbios: 

 Água de Fevereiro, mata o Onzeneiro. 

 Ao Fevereiro e ao rapaz, perdoa tudo quanto faz. 

 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. 

 Fevereiro enxuto, rói mais pão do que quantos ratos 

há no mundo. 

 Fevereiro quente, traz o diabo no ventre. 

 Fevereiro recouveiro, afaz a perdiz ao poleiro. 

 Janeiro geoso e Fevereiro chuvoso fazem o ano 

formoso. 

 Neve em Fevereiro, presságio de mau celeiro. 

 O tempo em Fevereiro enganou a Mãe ao soalheiro. 

 Para parte de Fevereiro, guarda lenha de Quinteiro. 

 Quando não chove em Fevereiro, nem prados nem 

centeio. 

 Tantos dias de geada terá Maio, quantos de nevoeiro 

teve Fevereiro. 

 

 

 

Março  
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Algumas das datas comemorativas do mês de março: 

 Dia Internacional da Mulher: 8 de março; 

 Dia Mundial da Floresta ou da Árvore: 21 de março. 

 

Árvores de fruto: 

Pode continuar a apanhar maçãs, 

pêras, kiwi, laranjas, tangerinas e 

limões. 

Espinafres; feijões; melancia; melão; 

nabiça; rabanetes; tomates; pepinos. 

 

 

O que se deve semear: 

Feijão de trepar; milho, trigo de primavera; cevada; linho; 

abóboras; alfaces; beterrabas; cenoura; ervilhas. 
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O que se deve plantar: 

Tomates; pepinos; pimentos; cabaças; penca e couve; 

melancias e meloas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

É altura de sulfatar as vinhas e as fruteiras. Não esqueça 

que as embalagens dos produtos químicos não devem ser 

colocadas nos ecopontos nem queimadas. Entregue-as nos 

pontos de retoma Valorfito.  

 

 

Provérbios de março: 

 Chove em março, cada dia um pedaço. 

 Em março espetam-se as rocas e sacham-se as hortas.  

 Entre março e abril o cuco há - de vir. 

 Inverno de março e seca de abril deixa a seca a pedir 
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Abril  

 

Algumas das datas comemorativas do mês de abril: 

 Dia Mundial da Terra: 22 de abril; 

 Dia da Liberdade: 25 de abril. 

Na horta: 

Mondar, sachar, os campos semeados no mês anterior, e 

rega matutina.  

Plantar espargos e morangueiros.  

Semear milho e plantar batata nas terras mais secas e, no 

final do mês, nas terras mais fundas. 

Semear (no Crescente) em 

local definitivo: abóbora 

trepadeira, alcachofra, alface, 

batata, beterraba, brócolos, 

cenouras, couves, favas, feijão, 

melão, melancia, nabos, 

pimentos, rabanetes, salsa, 

etc. Em viveiro semear morangueiros, cebola, 

pepinos e tomate.   

 

Defender a horta dos ataques dos insetos e das lesmas com 

pesticidas apropriados. Não esqueça que as embalagens 

dos pesticidas não devem ser colocadas nos ecopontos 

nem queimadas. Entregue-as nos pontos de retoma 

Valorfito. 
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No Jardim: 

Semear estrelas do Egipto Girassóis e 

malmequeres. Colher as flores dos lilases, 

amores-perfeitos, camélias, margaridas, 

malmequeres, rosas, tulipas, violetas, etc. 

Gado: 

Higiene das vacas: separar os 

vitelos das mães.  

Tosquiar as ovelhas no 

Minguante. 

Provérbios: 

 Em Abril a velha sai e volta ao seu covil. 

 Em Abril águas mil coadas por um funil.  

 Em Abril ainda queima a velha o carro e o caril e deixa 

um tição para Maio, para comer as cerejas ao 

borralho.  

 Em Abril dá a velha a filha por pão a quem lha pedir. 

 Em Abril guarda o gado e vai aonde tens de ir.  

 Em Abril lavra as altas mesmo com água pelo machil. 

 Em Abril queijos mil.  

 Em Abril queijos mil e em Maio três ou quatro.  

 Em Abril queima o velho o carro e o carril e uma canha 

que guardou ainda em Maio a queimou.  

 Em Abril sai a bicha do covil. 
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Maio  

 

Algumas das datas comemorativas do mês de maio: 

 Dia do trabalhador: 1 de maio; 

 Dia da Mãe: 4 de maio. 

No pomar: 

Enxertar medronheiros, damasqueiros, amendoeiras, 

cidreiras e laranjeiras. 

 

Na horta: 

Tratar e regar os batatais.  

Iniciar a transplantação do arroz.  

Semear girassol e soja não transgénico.  

Em local definitivo há que semear (no Crescente) abóboras, 

agriões, alfaces, beterrabas, brócolos, cenouras, couves, 

ervilhas, espinafres, favas, feijões, melancia, melão de 

Inverno, nabos, pepinos, pimentos, rabanetes, repolho, 

tomate. 

 

Colher: 

Alcachofras, espargos, ervilha, cebola verde, etc.  

 

No Jardim: 

Semear cravos, manjericos, trepadeiras e algumas plantas 

anuais. Colher flores para semente. 
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Gado: 

Animais (no Crescente): castrar 

gado, tosquiar as ovelhas, 

procria de cabras e coelhos. 

 

 

 

Provérbios: 

 Em maio a chuvinha da Ascensão dá palhinha e pão. 

 Maio jardineiro enche o celeiro.  

 Maio temporão espiga o grão.  

 Maio ventoso, ano formoso.  

 Vento de Março, chuva de Abril, fazem Maio florir. 

 Tantos dias de geada terá Maio, quantas vezes de 

nevoeiro tiveram Janeiro. 
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Junho 

 

Algumas das datas comemorativas do mês de junho: 

 Dia da criança: 1 de junho; 

 Dia Mundial do Ambiente: 5 de junho; 

 Dia de S. João: 24 de junho. 

 

Na horta: 

Cavar, estrumar e semear.  

Cuidar de milharais, batatais e morangal. Continua a 

sementeira do feijão para consumo em verde. Plantar 

batata, pimento e tomate.  

Semear em viveiro alface, alho-porro, couve-rábano, couve 

de Bruxelas, couve-flor, nabos, repolho. Semear em local 

definitivo alface, batata, beterraba, cenoura, chicória (de 

raiz), couve-nabo, couve-rábano, favas, nabos, rabanetes, 

salsa, etc.  

Colher: 

Ceifa, no Minguante, do trigo, centeio e cevada. 

Colher a batata de Fevereiro.  

Colher cereja, cebola, alho, alfaces e aipo, da sementeira 

de Janeiro.  

Extrair o mel e a cortiça.  
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No Jardim: 

Semear begónias sempre em flor, calêndolas, gipsófilas, 

etc. Colher rosas, cravos, etc.  

 

Gado: 

O Gado, bem bebido, sai dos estábulos na alba ou ao 

entardecer. 

 

Provérbios 

 Em Junho foicinha em punho. 

 Em Junho frio como punho.  

 Em Junho, perdigoto como punho. 

Junho, a ceifar.  

 Junho calmoso, ano formoso. Junho chuvoso, ano 

perigoso. 

 Junho, dorme-se sobre o punho. 

 Junho floreiro, paraíso verdadeiro.  

 Junho, Julho e Agosto, senhora, não sou vosso.  

 Ande onde há - de andar o Verão, há - de vir no  

S. João. 

 Até S. Pedro tem o vinho medo.  
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Julho 

 

Na horta: 

As regas são de grande importância neste período, e 

devem ser efetuadas à tarde e de acordo com as 

necessidades das plantas. 

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. 

 

No pomar: 

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. 

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

pomares de espinhos. 

 

No campo: 

Ainda se pulverizam com caldas cúpricas os batatais mais 

atrasados, a fim de evitar ataques de míldio, tão 

prejudiciais ao desenvolvimento e conservação dos 

tubérculos. 

 

No jardim: 

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

enfraquecem as plantas. 
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Semear: amores-perfeitos, calêndulas, cinerárias, etc., bem 

como as plantas bienais e vivazes de demorada 

germinação, para serem transplantadas e dispostas no 

Outono. 

 

Colher: 

Mês da ceifa e da debulha, como principal atividade. 

Imediatamente à colheita, os canteiros devem ser lavrados 

preparando-os para as plantas de Outono. 

Terminar a colheita da batata temporã e começar ou 

acabar a destinada a semente. 

 

Na vinha: 

Ainda se fazem enxofras e sulfatadas, efetuadas 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 directa dos 

raios solares. 

 

Provérbios: 

 Em Julho eu o ceifo e o debulho. 

 Em Julho tudo farás, só o teu verde não ceifarás. 

 Julho sem pulgas no cão, vento norte e muito frio é 

sinal de pouco pão. 

 Água de Julho no rio não faz barulho. 

  



 
16 

Agosto  

 

Na horta:  
Cavar a sachar o milharal e as hortaliças, e regar bem antes 

das sementeiras e das transplantações; em estufa semear 

as ervilhas e feijão.  

Semear acelga, agrião, alfaces, cebola, couve-nabo, ervilha, 

espinafre, fava, feijão, nabo, rabanete, repolho de Inverno, 

salsa. 

Estercar as terras a semear no Minguante. 

No Crescente continuar a semear (centeio e cevada, nas 

terras quentes) e a plantar, com as primeiras chuvas, os 

morangueiros. 

 

Colher: 

Recolher fruta e no 

Minguante secá-la.  

Vindimar. Ceifar arroz. Colher 

amêndoa e nozes.  

Colher feijões e cebolas 

maiores para semente. 

 

 

 

Faz-se a sulfatação dos tomateiros e das vinhas. Não se 

esqueça que deve entregar as embalagens vazias nos 

pontos de retoma Valorfito.  
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No jardim: 

Regar as roseiras; mudar as cinerárias e amores-perfeitos; 

colheita matinal de rosas e flores. No Jardim ir preparando 

o composto e semear amores-perfeitos, begónias, cravos, 

gipsófilas, margaridas, e as de florescimento primaveril. 

Plantar bolbos: jacintos, túlipas. 

 

 

Forragem: 

Gado, completar a forragem com suplemento alimentar 

natural. 

 

 

Provérbios:  

 Chuva de Agosto apressa o mosto. 

 Agosto tem a culpa e Setembro leva a fruta. 
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Setembro 

 

 

Algumas das datas comemorativas do mês de setembro: 

      •     Dia Mundial do Coração: 28 de setembro. 

 

Na Horta: 

Semear ao ar livre e local definitivo as acelgas, agriões, 

alface (romana e de cortar), alho-porro, cebola, cenoura, 

chicória, favas, feijão, nabos, rabanetes, repolho, salsa, 

tomate. Colher feijões e cebolas maiores para semente. 

Semear também agriões, alfaces, azedas, beldroegas, 

cebolas, cenouras, chicórias, coentros, couves-flor, 

repolho, ervilhas, espinafres, favas, nabos, rabanetes, 

salsa, segurelha 

Estercar as terras a semear no Minguante 

No Crescente continuar a semear (centeio e cevada, nas 

terras quentes) e a plantar, com as primeiras chuvas, os 

morangueiros, regando até pegarem. 

 

Colher: 

Vindimar. Ceifar arroz. Colher amêndoa e frutos secos 
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No Jardim: 

Semear amores-perfeitos, begónias, cravos, gipsófilas, 

margaridas, e todas as flores que florescerão na Primavera. 

Plantar jacintos e tulipas (bolbos). 

 

Provérbios: 

 Em Setembro, andando e comendo.  

 Em Setembro ardem os montes e secam as pontes.  

 Em Setembro, palha no palheiro e meninas ao 

candeeiro.  

 Em Setembro planta, colhe e cava que é mês para 

tudo. 

 Setembro cara de poucos amigos e manhã de figos.  

 Setembro é o Maio do Outono.  

 Setembro molhado, figo estragado  

 Setembro que enche o celeiro dá triunfo ao rendeiro 

Águas verdadeiras - por S. Mateus as primeiras.  

 Lua setembrina sete luas domina.  

 No S. Mateus vindimam os sisudos e semeiam os 

sandeus. 

 Pelo S. Mateus pega nos bois e lavra com Deus. 
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Outubro 

 

Algumas das datas comemorativas do mês de outubro: 

 Implantação da República: 5 de outubro; 

 Dia Mundial da Alimentação: 16 de outubro. 

 

Na Horta: 

Semear em local definitivo agrião, alface, cebola, cenoura, 

ervilha, fava e rabanete. 

Plantar morangueiros, alhos e cebolinhas.  

Transplantar alfaces, cebolas e salsa.  

Resguardar do gelo e preparar canteiros para a sementeira 

de fava, rabanete, alfaces, etc 
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No jardim:  

Colher as flores do Outono por exemplo: as dálias, as rosas, 

etc.. 

Estrumar, semear flores, como no mês anterior, e plantar 

roseiras, crisântemos, tulipas, jacintos e as flores da 

Primavera.  

 

No pomar: 

Semear 

amendoeiras e 

pessegueiros. 

Plantar árvores de 

fruto. 

Inicia-se a colheita 

da azeitona, da 

castanha, da noz e  

da avelã.  

Podar as árvores resistentes ao frio. 

 

                        

Provérbios: 
 Outubro meio chuvoso, torna o lavrador venturoso. 

 Em outubro sê prudente: guara pão, guarda semente. 

 Em Outubro, o fogo ao rubro. 

 Em outubro, paga tudo 

 Logo que outubro venha, procura lenha. 

 Outubro meio chuvoso, torna o lavrador venturoso. 

 Outubro quente trás o diabo no ventre. 
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Novembro  

 

Algumas das datas comemorativas do mês de novembro: 

 Dia de todos os Santos: 1 de novembro; 

 Dia de S. Martinho: 11 de novembro. 

 

Na horta:  

Plantar batata (nas zonas secas para colher no seco), alho, 

couve temporã, tremoço. Semear cereais, fava, ervilha, e 

em camas quentes alface, beterraba, cebola, nabiça, nabo, 

rabanete e tomate. 

Semear agrião, alface, cenoura, couves, com excepção da 

couve-flor, e brócolos. 

 

Colher: 

Colher azeitona, beterraba.  
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Pomar: 

Estercá-los no crescente, podá-los no Minguante, protegê-

los das geadas.  

Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e macieiras, no 

Crescente. 

 

No jardim: 

Estercar covas para a plantação na Primavera de árvores ou 

arbusto. 

Estacar as plantas contra o vento. 

Plantar bolbos de flores e roseiras.  

Podar as roseiras. 

  

Provérbios: 
 Se em novembro ouvires trovão, o ano que vem 

será bom. 

 Em novembro S. Martinho, lume, castanhas e vinho. 
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Dezembro  

  

Algumas das datas comemorativas do mês de dezembro: 

 

      • Dia dos Direitos Humanos: 10 de dezembro; 

      • Dia de Natal: 25 de dezembro. 

 

Na horta: 

Semear agrião, alface de cortar, ervilha, chicória, espinafre, 

fava e salsa. 

Em sítios abrigados pode-se ainda semear agrião, 

espinafre, alfaces, fava e ervilha.  

Arrotear terras e mato para as sementeiras da Primavera. 

Resguardar as plantas do gelo. No Crescente, continuar as 

cavas e a estrumagem, as sementeiras de trigo e centeio, e 

a de fruteiras, se não houver geadas, bem como a de 

cebola, couves, beterraba, nabiça, pimentos, tomate e 

salsa. 

 

Colher: 

Fim da apanha da azeitona. 

 

No pomar: 

Plantar ainda Macieiras e Pereiras. 

Cortar madeiras, no Minguante.  

Iniciar a mergulhia das vinhas.  
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No jardim: 

Prossegue a plantação de roseiras, gladíolos, íris, ciclames, 

lírios e ervilhas de cheiro, a proteger das geadas. 

 

 

Provérbios: 

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

 Não há Dezembro valente que não trema. 

 Ande o frio onde andar, no Natal cá vem parar. 

 Em Dezembro descansa mas não durmas. 

 Em Dezembro, a uma lebre, galgos cento. 

 Se queres um bom alhal, planta-o no mês do Natal. 

 Lenha de figueira, rica de fumo, pobre de madeira. 

 Em Dezembro chuva, em Agosto uva. 

 Quem colhe azeitona antes do Natal, deixa metade 
no olival. 

 Mal vai a Portugal se não há três cheias antes do 
Natal. 

 Em Dezembro treme o frio em cada membro. 

 Os dias de Natal são saltos de pardal.  

 Dezembro com Junho ao desafio, traz Janeiro frio. 

 Dezembro frio, calor no estilo. 

 Nem em Agosto caminhar, nem em Dezembro 
marear. 
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 SISTEMA VALORFITO  

 

O VALORFITO, designação pelo qual é conhecido o Sistema 

Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, tem 

como objetivo a recolha periódica dos resíduos de embalagens 

primárias de produtos fitofarmacêuticos e sua gestão final. Este 

sistema permite dar resposta às necessidades dos produtores 

agrícolas de encontrarem um destino adequado para os resíduos de 

embalagens de produtos fitofarmacêuticos.  

Os agricultores levantam sacos adequados à recolha nos pontos de 

venda ou pontos de retoma, aquando da aquisição dos produtos 

fitofarmacêuticos. Devem efetuar o armazenamento temporário 

dos resíduos de embalagens nas explorações agrícolas, nos mesmos 

locais onde armazenam os produtos fitofarmacêuticos e, depois, 

transportar esses sacos para os Pontos de Retoma Valorfito.  

O Valorfito recorre aos serviços de operadores licenciados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente para proceder à recolha dos 

resíduos de embalagens entregues e à sua da gestão final, 

encaminhando-as para estações de tratamento, valorização 

energética e outras.  

O Valorfito responsabiliza-se pela gestão das embalagens primárias 

de produtos fitofarmacêuticos com uma capacidade inferior a 250 L 

ou 250 Kg. Recolhe as embalagens que estão em contato direto 

com os produtos fitofarmacêuticos,  

classificadas como resíduos perigosos. Estão excluídas do sistema as 

embalagens secundárias utilizadas para agrupar as embalagens 

primárias e as restantes embalagens de produtos para a agricultura, 

como por exemplo, as embalagens de adubos e fertilizantes.  

 

 www.valorfito.com 


