Breves palavras
Todos os meses são importantes no referente ao calendário agrícola mas, pelas condições
atmosféricas propícias que, geralmente, se fazem sentir nos meses de primavera, os meses
de abril e de maio surgem com facilidade na linguagem proverbial.
A escolha recaiu para os seguintes provérbios, entre os muitos que o mês de Abril nos
proporciona:

«Em abril, pelos favais vereis o mais»
O sentido de observação do agricultor tem de ser apurado por forma a prevenir, entre outros
aspetos, a proliferação de problemas fitossanitários na sua exploração e nas explorações
vizinhas (para evitar contaminações, por exemplo).
Abril, ora chora, ora ri
Estamos todos dispostos a receber em nossas mãos o mês de Abril, porque entre chuva e sol
aumentam os dias, os ramos crescem e advêm as promessas de frutos nas plantas.
Abril molhado, ano abastado
Se durante o mês de Abril chover moderadamente, garante uma boa granação dos cereais e
estará a contribuir para o bom desenvolvimento de pastagens e erva em abundância para o
gado. Por isso, o ano poderá ser considerado farto.
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