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uma comunidade que produz e consome produtos 

agrícolas.  

 Neste final de ano, é época de pararmos 
para somar as coisas boas que aconteceram nas 

nossas vidas e subtrairmos as más. E, sem dúvida, 

que uma das boas alegrias deste ano foi o podermos 
contar com o seu apoio e preferência de cliente, 

associado e não associado. Desejamos que continue 

sempre com essa alegria, com esse companheirismo, 

e acima de tudo que continue a nos prestigiar com a 
sua preferência e a acreditar no nosso trabalho, pois 

só assim, teremos motivos para continuar, ano após 

ano, a procurar almejar o melhor.  
E porque cada cliente, associado ou não 

associado, significa muito para nós, queremos dedi-
car-vos os melhores votos de um Natal e Ano 
Novo, repleto de realizações, amor, paz e muito 
carinho. E que nós possamos continuar a levar 
emoção e a acompanhá-lo em cada etapa da sua 
vida. Esperamos que nesta data, a luz que guia o 
mundo possa também clarear os seus sonhos.  
É com o passar do tempo que se  consegue definir 
o que é realmente importante na vida, e uma certeza 
pode ter: é que CALCOB  continuará à disposição.  

E porque cada um de vós é um muito 
especial… Esta mensagem é para vocês! Cada um 

de vós… que, com a vossa presença nos congratu-

lam com momentos de satisfação durante todo o 

ano.                                                      
           Fernando Silva 

  A agricultura é um sector multifun-
cional por excelência, havendo uma progres-
siva consciência da natureza pública de mui-
tos dos bens e serviços que ela presta: desde 
o tradicional fornecimento de produtos fres-
cos, à conservação da natureza e da melhoria 
do espaço rural, ao fornecimento de serviços 
de lazer e de turismo, passando pela preser-
vação dos produtos regionais, numa óptica 
de qualidade e de manutenção da diversida-
de cultural. Por isso, o desenvolvimento do 
sector agrícola impõe-se, não só numa ópti-
ca produtiva, mas também numa óptica 
social e patrimonial. Porque a agricultura, 
mais do que uma parcela de terra, é a ima-
gem de todo um país, a CALCOB procura 
ajudar a construir essa base sólida de cresci-

mento. A nossa razão de ser reside nos asso-
ciados, clientes, fornecedores, parceiros e toda 

  

 

Instituto Nacional de Estatística (INE) irá realizar o Recen-
seamento Agrícola 2009, inquérito obrigatório nos países da 
União Europeia, dirigido a todos os agricultores portugue-
ses, com o objectivo de conhecer as principais característi-
cas da agricultura portuguesa. A recolha de informação 
decorrerá em todo o território nacional, no período com-
preendido entre Novembro de 2009 e Maio de 2010. 

 ATENÇÃO: Os técnicos destacados para cada região 
entrarão  em contacto consigo e devem estar devida-

mente identificados. 

Para qualquer esclarecimento adicional, contacte a linha 

verde do INE (Gratuita): 800 204 212 ou informe-se num 

balcão CALCOB. 
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Auditório da CALCOB 
20 de Janeiro às 14:30m 

Assuntos: 

����Apoios aos agricultores no âmbito do PAC 

����RPU— Pagamento Único 

����Prémio Ovinos e Caprinos e Vacas Aleitantes 

����Condicionalidade 
����Medidas Agro-Ambientais   

Não falte! Venha informar-se! 
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BRÓCOLOS 

 O nome “brócolos” deriva da palavra latina 
“Brachium”, que significa braço ou sucursal, um reflexo 
da sua forma ramificada caracterizada por uma cabeça 
compacta de ramos unificados por pequenas hastes e 
um caule mais espesso.  

 Os Brócolos surgiram provavelmente antes 
da couve-flor, na região do mediterrâneo Orien-
tal, mas tiveram uma expansão mais lenta 
para o exterior da região de origem. Ape-
nas na segunda metade do século XX os brócolos se 
tornaram populares fora de Itália, em particular nos EUA e 
depois nos restantes países europeus. 

Devido às suas diferentes componentes, este legume 
fornece uma grande complexidade de sabores e texturas, varian-
do de macio (os ramos) para fibroso ou crocante (as hastes e cau-
le). A sua cor pode variar de sálvia a verde escuro ou verde púrpu-
ra, dependendo da variedade. Um dos mais populares tipos de 
brócolos é conhecido como “calabrese”, baptizado com o nome 
da província italiana da Calábria, onde primeiro se originou este 
tipo de brócolos. 

Um estudo da Escola Médica John Hopkins (EUA) 
revelou que os brócolos contêm um potente antioxidante deno-
minado sulforafano que, em quantidades suficientes,  

consegue impedir parcialmente o processo inflamató-
rio que ocorre nos tecidos danificados no pulmão, 
causado pela Doença Pulmonar Obstrutiva Cróni-
ca (DPOC). Mais um (bom) motivo para incluir 
esta verdura na sua alimentação. Se fuma, tam-
bém deve ingerir brócolos. Um estudo efectuado 

nos Estados Unidos sugere que os brócolos 
podem ajudar a reduzir os danos causados nos 

pulmões em pacientes que sofrem de doença 
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), geralmente 

associada ao fumo do tabaco. 
   A equipa de investigadores da John Hopkins 

School of Medicine, em Maryland (EUA), acredita que um composto 
produzido pelos brócolos, o sulforafano, aumenta a actividade da 
proteína NRF2, um potente antioxidante que protege as células dos 
danos causados pela DPOC.   
   Segundo dados do estudo, a NRF2 activa vários mecanis-
mos que removem do organismo toxinas e poluentes que podem 
danificar as células pulmonares. «Aumentar a actividade da NRF2 
pode levar à descoberta de tratamentos úteis para prevenir a evolução 
da DPOC», disse Shyam Biswal, coordenador da pesquisa.       
                  

                (Eng. Paulo Simões) 

Nutrientes (156GRS/43.73 CALO-
RIAS) 

Quantidade DDR % Densidade do 
Nutriente 

Classificação 

Vitamina C 123.40 mg  0.75 mg  84,8 excelente 

Vitamina K 155.20 cg  194.0  79,9 excelente 

Vitamina A 2280.72 IU  45.6  18,8 excelente 

Folatos 93.91 mcg  23,5  9,7 excelente 

Fibras 4.68 g  18.7  7,7 excelente 

Manganésio 0.34 mg  17.0  7,0 muito bom  

Tiptofanos 0.05 g  15.6  6,4 muito bom  

Potássio 505.44 mg  14.4  6,0 muito bom  

vitamina B6 (piridoxina)  0.22 mg  11.0  4,5 muito bom  

Vitamina B2 (riboflavina)  0.18 mg  10.6  4,4 muito bom  

Fósforo 102.80 mg  10.3  4,2 muito bom  

Magnésio  39.00 mg  9.8  4,0 muito bom  

Proteínas  4.66 g  9.3  3,8 muito bom  

Ácidos Gordos (Ómega 3)  0.20 g  8,3 3,4 muito bom  

vitamina B5 (Ácido pantotenico)  0.79 mg  7,9 3,3 bom  

Ferro  1.37 mg  7,6 3,1 bom  

Cálcio  74.72 mg  7,5 3,1 bom  

Vitamina B1 (tiamina)  0.09 mg  6,0 2,5 bom  

Vitamina B3 (niacina)  0.94 mg  4,7 1,9 bom  

Zinco  0.62 mg  4,1 1,7 bom  

vitamina E  0.75 mg  3,8 1,5 bom  

Sabia que…? Os Brócolos tem 20 vezes mais cálcio que o Leite???? 

. 



    ����Maior resistência ao stress 

  As plantas bem alimentadas, com maior vigor e 
desenvolvimento do sistema radicular resistem melhor a situações 
de défice hídrico e temperaturas extremas. Também toleram 
melhor os solos com pH baixo. 

        ����Maior capacidade de resistência a doenças 

  A planta micorrizada tem o fungo instalado e 
assim o fungo que quer atacar a planta já tem de competir com o 
que está instalado. Por outro lado o tipo de secreções e exudações, 
originadas pela simbiose, vão provocar uma alteração no meio 

envolvente à zona radicular, o que impedirá a 
instalação de organismos parasitas. 

 As plantas micorrizadas têm um siste-
ma de defesas potenciado, logo vão resistir com 
menos danos a ataques provocados por agentes 
patogénicos, com incidência a fungos causado-
res de danos a nível radicular como a phytoph-

thora, aphanomyces, pythium, a danos vasculares 
como fusarium e verticillium, e a nemátodos 
como meloidogyne e pratylenchus. As micorrizas 
não inibem o desenvolvimento das doenças, 
mas as plantas micorrizadas têm uma maior 
capacidade para resistirem aos estragos provo-

cados por essas doenças. 

 As micorrizas estão bem disseminadas na natureza, no 
entanto a sua distribuição no solonão é uniforme e o tipo de 
micorriza aí existente nem sempre é o mais indicado para a cultu-
ra em causa. Se se usar mais de um tipo de micorriza irá criar-se 
uma sinergia entre elas, o que acelerará o processo de simbiose. 

 As práticas culturais desadequadas, como o uso intensi-
vo de fungicidas sistémicos, excesso de adubações fosfatadas e 
azotadas, e a erosão do solo, são inibidores naturais do desenvolvi-
mento e multiplicação das micorrizas. 

   

(Eng. Carlos Ramos) 

 

 

 

A importância da micorrização nas culturas 
 A designação de micorriza corresponde à associação que 
determinados fungos de solo estabelecem com as raízes das plantas, 
sendo esta uma relação de simbiose mútua. 

 Existem várias espécies de micorrizas, mas há dois tipos 
que são mais comuns, as endo e as ectomicorrizas. As endomicorri-
zas penetram nas células radiculares e as ectomicorrizas desenvol-
vem-se no exterior, sem penetrarem as células das raízes. As micorri-
zas, depois de associadas às células da raiz desenvol-
vem para o exterior desta um conjunto de hifas, 
conferindo à planta um maior volume de massa 
radicular e mais área disponível, que irão assegurar a 
eficiência das trocas, entre o solo e a planta.  

Assim as micorrizas favorecem: 

 ����Melhor absorção de nutrientes 

 Estes fungos têm a capacidade de promo-
ver uma maior efectividade por parte da planta na 
utilização de nutrientes do solo, nomeadamente o 
fósforo. Tanto as plantas micorrizadas com as que 
não estão absorvem o fósforo da mesma origem 
(fracção solúvel), mas como este é pouco móvel e normalmente não 
existe em grande quantidade disponível, a energia gasta para o assi-
milar é grande. Logo as plantas não micorrizadas têm mais dificul-
dades em obtê-lo, e quando o fazem é com maior dispêndio de 
reservas. O mesmo acontece com outros nutrientes pouco solúveis, 
como o zinco e o cobre. Também o potássio e cálcio vêm favorecida 
a sua assimilação. 

 O excesso de azoto, tal como um excesso de fósforo, no 
solo, pode prejudicar o desenvolvimento e multiplicação das micor-
rizas, pelo que se deve reduzir os níveis de fertilizantes aplicados 
através de adubações minerais, sem prejuízo das produções. Esta 
prática traz vantagens acrescidas a nível económico e ambiental, 
pois é sobejamente conhecido o efeito poluente do azoto ao nível 
dos aquíferos. 

SR AGRICULTOR 
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Casos de Sucesso no sector Agrário 
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 A agricultura portuguesa está 
envelhecida. Esta é uma realidade que 
encontramos nos países do Sul da Europa. 
Segundo os últimos dados estatísticos 
publicados pelo EUROSTAT (2006), mais 
de metade dos agricultores europeus têm 
mais de 55 anos de idade, sendo que em 
Portugal, mais de 42% dos agricultores 
têm idade superior a 65 anos. No pólo 
oposto, 12,5% dos agricultores têm idade 
inferior a 44 anos, dos quais apenas 2,6% 
têm idade inferior a 35 anos. No nosso 
país, o envelhecimento do mundo rural 
tem-se acentuado nos últimos anos de uma 
forma profunda. À escala europeia, Portu-
gal regista a mais elevada taxa de envelhe-
cimento da população rural. São, de facto, 
registos preocupantes e que relevam a 
importância de captar “sangue novo” para 
a agricultura. Os jovens agricultores devem 
ser uma aposta decisiva da política agrícola 
nacional, porque o rejuvenescimento da 
agricultura portuguesa é crucial para o 
sucesso das políticas económicas do país. 
Se o fizermos, poderemos olhar para o 
futuro da nossa agricultura com confiança 
e com a certeza de que os nossos territó-
rios rurais têm muito a dar ao nosso país.  

Com o intuito de enaltecer e 
reconhecer a importância de jovens agri-
cultores na região, este mês partimos rumo 
à Fogueira, para conhecer a história do 
Pedro Gomes e da Rosa Tomás. Ele de 36 
anos e ela de 35 anos são ambos empresá-

rios, que singram no sector agrícola.  
Dedicam-se, maioritariamente, às 

áreas de viticultura e kiwicultura. De vinha 
contam com um total de 15,2 ha, que se 
repartem por Ancas (1,2ha), Fogueira 
(4ha) e Tamengos (10ha), já de kiwis são 
2,5ha, situados na zona da Fogueira. São 
áreas de grande dimensão, e, como é sabi-
do, grandes latifúndios permitem uma 
agricultura sustentável, onde se alcança 
uma maior concentração de esforços e 
uma redução de custos. 

Filhos de pais agricultores, sem-
pre estiveram ligados à actividade agrícola. 
Mas só em 1996 se iniciaram neste sector a 
tempo inteiro. O gosto pela agricultura 
sempre os acompanhou, mas o papel 
influenciador dos pais foi preponderante, 
aquando da decisão de optarem por seguir 
a vida agrícola. 

As actividades com que se inicia-
ram são as que ainda hoje se mantêm: 
vinha, batata, milho, hortícolas, kiwis, 
outrora pioneiras, agora impregnadas de 
saber e experiência. A vinha, porque os 
pais já possuíam áreas de cultivo, que eles 
decidiram explorar e aumentar. As batatas, 
cultivadas apenas para consumo, já que é 
uma área a que nunca se dedicaram exclu-
sivamente, porque actualmente não é gera-
dora de avultados lucros, e exige um trata-
mento e um despender de tempo que a 
actividade principal a que se entregam 
(vinha) não permite. Actualmente, envere-

daram por uma nova actividade comple-
mentar: os kiwis. E porque? Porque os 
kiwis são um sector que está em expansão, 
apesar de requererem algum investimento 
inicial, a sua manutenção não exige cuida-
dos em demasiada, desde que devidamente 
planeada e concertada. Nos kiwis, é o seu 
primeiro ano, e estão abertos a sugestões. 
Esta fruta, que dizem ser uma mistura de 
banana e ananás, conseguiu atingir um 
cluster, que escoa este produto pelas suas 
características e benefícios que confere a 
quem o consome. Nos últimos anos nota-
se um decréscimo na procura e no preço, 
porque há comerciantes que estragam os 
preços ao venderem abaixo do preço de 
mercado. Outro sector a que se dedicam, 
mas em menor quantidade, é à produção 
de favas, porque o seu escoamento é 
garantido e exigem pouca mão-de-obra.  

Sendo a sua principal actividade a 
produção de vinho, não poderíamos não 
mencionar que este casal não só produz, 
como efectua todo o processo de transfor-
mação até à chegada deste ao consumidor. 
Produtores de marca própria “Quinta da 
Póvoa” e “Quinta da Murteira”, apostam 
na qualidade, através da selecção rigorosa 
das castas que estão na base da produção 
destes vinhos e espumantes. Todas as 
vinhas estão cultivadas em regime de Pro-
tecção Integrada, mostrando que as preo-
cupações com o meio ambiente são uma 
realidade.   
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Apesar de apostarem todo o seu 
esforço neste sector, quando questionados 
acerca do estado da agricultura portuguesa, 
o olhar, outrora brilhante e límpido, deixa-
se enevoar pelas dúvidas que o futuro lhes 
reserva. A agricultura de ontem deixa sau-
dades, porque apesar de ser mais braçal, de 
recorrer a pouca mecanização e ser fruto 
de parcos conhecimentos, permitia o 
sonho e a ambição de um melhor futuro. 
No antigamente, sabia-se que o que se 
produzia tinha escoamento garantido e o 
preço era gratificante. Hoje em dia, traba-
lha-se melhor, há máquinas, tratamentos 
adequados, mas a verdade é que se acaba 
por se trabalhar mais. A realidade actual é 
que os factores de produção estão cada 
vez mais caros e o produto vendido a um 
menor preço. Na sua maioria, o consumi-
dor não se preocupa em saber qual a ori-
gem do produto ou as condições de pro-
dução e transformação. No que toca ao 
amanhã, a perspectiva não pode ser favo-
rável, porque embora possamos competir 
em qualidade e sabor, nunca poderemos 
produzir em quantidades suficientes para 
conquistarmos grandes mercados, o que 
diminui as perspectivas favoráveis que se 
possam criar. No entanto é de realçar que 
neste jovem casal permanece o desejo de 
que o futuro traga uma realidade risonha. 
Afirmam ser necessário valorizar o produ-
to nacional, criar um preço fixo de venda e 
compensar o agricultor por todo o esforço 
dispendido. Este sector, actualmente, não 
dá para viver, dá apenas para sobreviver e 
aguardar que cheguem melhores dias. A 
agricultura acaba por não ser sustentável, 

porque o próprio Estado paga para não se 
produzir. Do Estado, poucas são as ajudas 
recebidas, as que chegam dizem respeito à 
reestruturação da vinha e à produção inte-
grada. No entanto, o mundo ainda apre-
senta elevados estados de subnutrição ali-
mentar, por isso acreditam que este sector 
tem uma palavra muito grande a dizer no 
crescimento e sustentação nacional. E se 
querer for poder, este casal acredita que a 
situação desfavorável actual se pode rever-
ter. 

Defendem que, para que o futuro 
seja mais confiante, deve acabar-se com a 
política de subsídios, tal como está em 
funcionamento. Em vez de se promulga-
rem programas que contribuem para que  
se diminuir a actividade agrícola, deve-se 
fomentar a produção em escala, propor-
cionar apoio técnico aos agricultores, criar 
leis que acabem com os pousios, e permi-
tam o emparcelamento,  subsidiar-se a 
compra de materiais, máquinas e não 
fomentar o abandono. 

Todas as suas culturas são alvo de 
uma formação contínua e de uma expe-
riência gradual. As entidades que os dotam 
de um maior saber profissional são a Api-
bairrada, a CALCOB, e fazem uso da sua 
experiencia e da informação recolhida nos 
locais de venda. Os seus produtos são 
vendidos a retalhistas, à Kiwicoop e alguns 
por venda própria. A CALCOB presta 
assessoria na formação, assim como na 
compra e venda de batatas.  

As exigências impostas por esta 
actividade passam por se ter que estar sem-

pre disponível, pois o horário laboral 
depende do trabalho que se tem para fazer. 
Períodos de férias são difíceis de planear, e 
os planos a longo prazo difíceis de concre-
tizar.  Para estes empresários, o dia é lon-
go: começa por volta das 7 da manhã e 
cada um tem as suas tarefas. Ela leva os 
filhos ao colégio, ele parte para as terras, 
mas o encontro dá-se pouco depois, para 
concertarem esforços na realização das 
tarefas, que foram já programadas anteci-
padamente. 

Quando questionados acerca das 
politicas do novo ministro da agricultura 
afirmam que só serão benéficas, se forem 
devidamente implementadas, e se estas 
contribuírem para a modernização das 
vinhas, assim como para a melhoria de 
instalações e da maquinaria. Se tivessem o 
poder para mudar algo no país, ambos são 
peremptórios ao afirmar que eliminariam a 
corrupção, promoviam a justiça, cortavam 
o rendimento mínimo e renovariam a 
visão do governo, elegendo pessoas novas, 
atentas e conscientes do real estado da 
agricultura e das necessidades latentes. 
Novas mentalidades, novas visões. 

Ser um caso de sucesso é fruto de 
se trabalhar com regra e com princípios 
rigorosos em tudo o que fazem. É necessá-
rio trabalhar em equipa e acreditar que o 
amanhã será melhor. Não se pode estar 
dependente de uma só actividade, é neces-
sário diversificar, produzir com qualidade. 
Ao darem o melhor de si, produzem o 
melhor da Terra e alcançam a satisfação e 
preferência do consumidor. 

Os produtores 



P Á G I N A  6  B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  

À conversa com...o Presidente da Cooperativa! 

1—Qual o estado da agricultura no concelho? 

A agricultura portuguesa está numa fase clara de sede de mudança, que requer um forte 

investimento e adaptação, que é crucial para a sua própria sobrevivência. Hoje em dia há a neces-

sidade de mudar, de apoiar quem quer produzir mais e melhor, ser mais competitivo e reforçar as 

medidas de combate ao abandono rural. Mas a crise internacional que, com a subida substancial 

do preço das matérias-primas agrícolas, veio chamar a atenção para a importância da agricultura e da remuneração do respectivo investi-

mento.  

No nosso concelho constatamos que há um decréscimo dos vários sectores: a vinha viu as suas áreas de produção diminuírem; a 

batata decresceu por falta de incentivos e de preços pouco ou nada rentáveis; o sector leiteiro, que ocupava um lugar de primazia na nos-

sa região e na economia do concelho também decresceu (o investimento inicial, para além de avultado, é a fundo perdido, e como os 

preços de venda diminuíram, já não compensam os custos); o milho não tem expressão, pois é um sector que não iguala esforço e renta-

bilidade. Nesta nossa região, os terrenos apresentam uma boa qualidade, mas falta-lhes a dimensão necessária, já que são os latifúndios 

que permitem que a competitividade atinja os níveis internacionais 

Há alguns casos que escapam à crise do sector agrícola, como é o caso dos kiwis, sector pioneiro que deu os primeiros passos 

nesta região. Este é, para aqueles que dominam as técnicas do seu cultivo, um sector rentável e bonito, que precisa de uma menor mão-de

-obra. As hortícolas são outro caso de sucesso, que mantêm uma grande expressão, pois mantém-se rentável.   

Nesta região, a agricultura continua a ser um importante meio de sobrevivência e de enriquecimento local. Temos feito um 

grande esforço no sentido de dotar o agricultor e a sociedade de conhecimentos e ferramentas que lhe permitam desenvolver a sua pro-

dução, quer em quantidade quer em qualidade.  

A agricultura deve ser elevada e o Estado deve ter um papel importante de incentivo. Ninguém pode almejar uma economia 

sustentável, se não promover o sector agrícola. É necessário promover a ideia de que deve ser preferível comprar mais caro, mas comprar 

nacional, porque ao comprar nacional está a contribuir para a retoma e estabilidade económica. Cabe ao governo incentivar os jovens, 

porque se formos a compactuar com a politica de comprarmos tudo feito, a economia não se sustem. Não esqueçamos que a economia 

nacional é a ampliação de uma economia doméstica, por isso saibamos repartir excedentes pelos pontos que mais deles necessitam.  A 

CALCOB é a voz dos agricultores da região. Os associados têm a preferência de escoamento, procuramos valorizar o produto, estimulan-

do os produtores, mas apenas damos um passo, o resto tem de vir de instâncias maiores. 
2—Qual o papel da Cooperativa neste contexto? 

A CALCOB tem um papel activo na dinamização da agricultura do concelho. Assumimos uma acção interventiva, porque tra-

balhamos por, para e com os agricultores. A Cooperativa procura prestar-lhes o melhor serviço, para além da venda e compra de batatas, 

cebolas, hortícolas. Este acompanhamento começa desde o planeamento da produção até à entrega, efectuada nas nossas instalações. 

Fornecemos a semente, os factores de produção, fazemos a divulgações dos melhores produtos e melhores técnicas de cultivo e de trata-

mento, recepcionamos os seus produtos, submetemo-los a um exigente processo de beneficiação e colocamos o produto no mercado. 

Para além destes serviços, efectuamos serviços de apoio ao nível da contabilidade, dos serviços de SNIRB, candidaturas a subsídios. A 

expansão da Cooperativa é sempre feita a pensar no agricultor e nas condições e exigências do futuro. O amanhã exige uma nova agricul-

tura, um novo agricultor, uma nova maneira de trabalhar a terra. Nós pensamos nestas alterações e caminhamos para elas.  

Portugal tem boas terras, boas condições climatéricas, tem de progredir nas técnicas, mas retroceder na maneira de olhar a terra 

e voltarmos ao tempo em que os campos eram cultivados e a país mais não era do que um jardim em ponto grande.           

                     (continua) 

  

Pai Natal, escrito com maiúsculas, e inspirado na lenda de São Nicolau é só um. 

 

Mas os muitos que o representam são os pais natais, em que o adjectivo natal concorda em número com pais, 
tal como o adjectivo educadores concorda com pais na expressão pais educadores.  

  Assim: 

Este ano houve mais um desfile de pais natais para fazer esquecer a crise. 

Este ano houve mais um desfile de pais natal para fazer esquecer a crise 

Decorridos alguns meses do último mandato ganho à  frente da Cooperativa é altura de  

falarmos um pouco com o presidente desta casa, Afonso da Silva Dias Libório, e auscultar 
as suas opiniões acerca do estado da agricultura, num panorama nacional e regional. 
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Feliz  
Aniversário! 

LUAS DE DEZEMBRO 

 LUA CHEIA (02 A  08 � NEVE E HUMIDADE) 

QUARTO MINGUANTE (09 A 15� HUMIDADE ) 

 LUA NOVA (16 A  23 �  BOM TEMPO) 

QUARTO CRESCENTE(24 A 31�CHUVA ABUNDANTE) 

Tudo se quer a seu tempo e os nabos pelo 
Advento! 

Continuação 

3 – Como avalia a relação com os associados? 

 A relação com os associados é boa, porque temos a preocupação de fazer o nosso melhor. Não descriminamos ninguém. Rege-

mo-nos pela tolerância, e acreditamos que o associado tem sempre razão. Existe uma cumplicidade e uma boa comunicação, que se tra-

duz numa relação de sucesso. 

  4—Após estes anos, qual o balanço que faz da actividade da Cooperativa? 

Sou o sócio n.º 10, e estou orgulhoso de fazer parte desta casa há 35 anos. E o que dizer? A evolução tem sido constante, de um 

grémio de Lavoura e com instalações em Oliveira do Bairro passamos para o Troviscal, onde ainda hoje nos mantemos, mas com melho-

ramentos constantes. O crescimento tem sido contínuo. Antigamente grandes eram as cooperativas de Vagos, Aveiro e Ílhavo, nós éra-

mos pequenitos. Mas hoje em dia a CALCOB atingiu um patamar e absorveu a área social destas cooperativas. É necessário ser metódi-

co, porque as riquezas criam-se paulatinamente. Esta entidade rege-se pelos princípios da concorrência justa Temos de estar acima dos 

concorrentes, mas sempre sendo leais. Todos vivemos em sociedade e há espaço para todos. É necessário ter uma visão universalista, e 

vermos os concorrentes como aliados e não como adversários. É importante parecer, mas melhor é ser. E se conseguirmos ser e parecer 

uma boa opção, conseguimos eliminar os anti-corpos que cada vez mais caracterizam o sector comercial. “O caminho faz-se caminhando”, 

por isso temos de ir caminhando e conquistando.  
 5— Quais os projectos futuros? 

 O nosso crescimento tem sido sempre pensado e sustentado. Projectos têm sido o mote da CALCOB (desde máquinas, 

camiões, loja) sempre com o objectivo de servir melhor os associados. Os agricultores merecem sempre o melhor, e é por eles que inova-

mos. No entanto, não estragamos fundos, os investimentos que fazemos são os requisitos mínimos para que os serviços disponibilizados 

sejam do agrado do agricultor e lhe facilitem a vida.  Recentemente inaugurámos a nossa loja, com o objectivo de proporcionar um 

melhor atendimento ao agricultor, que tem tido o fluxo normal para a época do ano. Claro que a crise influencia, mas é necessário fazer 

melhorias. E os associados reconhecem as boas condições que lhe procuramos proporcionar. Outro projecto que temos em mãos é o da 

Zona Industrial, que apesar de o andarmos a “cozinhar” há já 8 anos, agora sentimos que está no momento de o desenvolver. O objectivo 

da Cooperativa é alargar as instalações, crescer e proporcionar um cada vez maior e melhor atendimento das necessidades do consumi-

dor/cliente/associado.   
 6—O que pensa do Cooperativismo agrícola? 

O sector agrícola está a passar por uma situação muito difícil, que tem na sua génese factores muito diversos, devido ao excesso 

da globalização e aos baixos custos de produção nesses países; outro, ainda, com políticas erradas lançadas pelo nosso Governo e pela 

consequente falta de políticas correctoras. Apesar destas enormes dificuldades, a agricultura portuguesa tem sabido resistir e melhorar os 

seus índices de competitividade e é o cooperativismo que tem mantido os agricultores unidos nesta luta. O cooperativismo é uma forma 

de estar na vida económica e social, que tem de prevalecer e ser o pilar desta sociedade. O cooperativismo permite criar riqueza com mais 

sustentabilidade.  
 7—Que mensagem gostaria de deixar aos Associados? 

Gostaria que todos os associados acreditassem na Cooperativa, pois só unidos podemos fazer alguma coisa pela nossa agricultura. A situa-

ção económica há-de melhorar e a Cooperativa vai sempre dar o seu melhor para incrementar o bem-estar dos agricultores.  

“SE NÃO GUARDAMOS A DATA DE ANIVERSÁRIO DE QUEM NOS É 
IMPORTANTE NA MEMÓRIA DO CORAÇÃO, NÃO VALE A PENA 

ESCREVÊ-LA NA AGENDA” 

♦ Paula Margarida Ribeiro Martins 
(05/11) 

♦ Isaura Maria Jesus Mota (07/11) 

♦ Maria Olga Ferreira (19/11) 

♦ Rosa Maria da Silva Teixeira (23/11) 

 ♦ Elisabete da Silva Coutinho (24/11) 

♦ Nelson da Conceição Fontes (09/12) 

♦ Carlos de Oliveira Areias (17/12) 

♦ Elisa Maria L. Nunes Ventura (22/12) 

♦ Cristina Marlene Batista Moreira (27/12) 

  

No passado dia 28 de Novembro, a CALCOB reuniu, nas suas instalações, os 
formandos que, desde 2001 até ao corrente, frequentaram o curso de Empresá-
rios Agrícolas. Após a realização de um pequeno questionário, que nos permitiu 
reunir todo um conjunto de informações para a avaliação de acções já realizadas, 
assim como dados para a sustentação e planeamento de futuras intervenções 
formativas da CALCOB, seguiu-se um almoço de convívio e confraternização.  

A CALCOB agradece a presença de todos os participantes.  
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Poinsétias 
Nome comum: Poinsétia, flor-de-natal, flor-
de-são-joão 

Nome Científico: Euphorbia pulcherrima 

Família: Euphorbiaceae 
Origem: México 
 

Temperatura:  Não tolerante à geadas 
Solo:  Devem ser cultivados a pleno sol, em solo fértil, drenável e 
enriquecido com matéria orgânica, com regas regulares.  
Ciclo de vida: Perene 
Curiosidade: É uma planta muito decorativa, que floresce exacta-
mente na época natalícia. No século XVII, esta planta começa a ter 
um significado natalício, quando uns frades franciscanos a utilizam 
numa procissão de Natal e são associadas, pela sua forma, à "estrela 
de Belém". Há poinsétias laranjas, verde pálido, marmoradas , salpi-
cadas, vermelhas, rosas… Mas...não é só beleza, também têm algum 
perigo... a sua seiva leitosa em contacto com a pele e mucosas provo-
ca inflamações, dor e comichão, e pode irritar os olhos. A sua inges-
tão causa náuseas, vómitos e diarreia...mas não provoca a morte, 
como dizem (só se for ingerido grandes quantidades). 

INGREDIENTES:  

 

 
 

PREPARAÇÃO: Estende-se a massa e forra-se com ela uma forma 
para tarte de fundo móvel previamente untada e enfarinhada. 
Pica-se a massa com um garfo e leva-se ao forno pré aquecido a 
200 graus por 15 minutos. Cozinha-se os brócolos e a cenoura a 
vapor (a cenoura já cortada às rodelas). Distribui-se os brócolos 
e as cenouras pelo fundo da massa que esteve no forno. Mistura
-se os ovos com as natas e tempera-se de sal, pimenta e noz-
moscada. Deita-se o creme de natas na forma e polvilha-se com 
o queijo ralado, e coloca-se no forno pré aquecido a 200 graus 
por 30 minutos ou até estar cozida. No final é só retirar da for-
ma e comer quente ou fria. 
             BOM APETITE!    

Adivinha do Mês 
 

Estou sempre verde, de Inverno e de Verão 
brilhantes de luzes, vocês me acharão,  
no mês de natal. Quem sou eu afinal? 

              (Solução do mês passado:  noz)
    

  
 Mais um número, mais uma cara a 
apresentar e uma personalidade e desvendar. 
Cláudia, uma das caras da CALCOB, conta com 
32 anos e 9 são já passados nesta casa. Da sua 
entrada, a Setembro de 2000, lembra-se dos 
momentos inquietos , que pas-
sou enquanto aguardava a sua 
entrevista. Mas a angústia logo 
se transformou em alegria por 
ter iniciado uma nova etapa da 
sua vida. Acabada de sair do estágio, a sua entra-
da na CALCOB foi sinónimo de múltiplas 
mudanças…mudança profissional (nova empresa 
e novos desafios), mudança pessoal e familiar 
(casamento e alterações no seu estilo de vida). 
Todas as mudanças exigem responsabilidade e 
conferem maturidade, e é assim que a Cláudia 

encara a sua vida, mas nunca esquecendo o 
sorriso, que tanto atenua os dissabores da 
vida. A Cláudia sabe que a vida é uma fugaz 
passagem, por isso, procura fazer jus ao 
“carpe diem” horaciano e, para além de 
rentabilizar as contas da CALCOB, não 
descura a sua faceta de mãe, esposa, filha e 
amiga.  

Rua dos Emigrantes, nº 22,  
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Distribuição Gratuita 

• brócolos 

• cenouras 

• 250 ml de natas 

• 4 ovos 

• sal 

• pimenta 

• noz-moscada 

• queijo ralado 

QUICHE DE BRÓCOLOS E CENOURAS 

B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  

Apesar da pequena Inês lhe ocupar mui-
to do seu tempo, não deixa de tratar das 

suas plantas e de ir ao cinema, deixar o pensamento 
vaguear por novos mundos. 
O que se ganhou ao longo dos anos? No seu olhar, o 
percurso da CALCOB tem sido saudável e salutar. 
Quando entrou, o departamento das batatas ainda 

não estava tão desenvolvido e o 
departamento das hortícolas ainda 
estava a dar os primeiros passos. 
Agora, olha para a CALCOB e vê 
um grande trabalho de melhoria e 

de implementação de novos métodos e processos, 
que incrementaram as condições de funcionários, 
produtos e relações comerciais. 
O que se perdeu ao longo dos anos? Saudades ficam 
dos convívios, da envolvência que o próprio cresci-
mento acarreta consigo. 
O que esperar do futuro? O futuro será o presente 
do desenvolvimento continuado e sustentado, com 
novas apostas e forças renovadas a cada batalha 
ganha. 

Quem é quem na CALCOB? 

Tem algum assunto que queira 

ver tratado nesta publicação? 

Pessoalmente, ou por escrito 

(elisabete.coutinho@calcob.com) 

faça-nos chegar as suas 

sugestões! 

Tel.: 234 750 500   Fax.: 234 750 501 

e-mail.:calcob@calcob.com 

www.calcob.com 

Cláudia 

CANTINHO   FL    RIDO 

Nome: Cláudia Gomes 
Anos de casa: 9 anos 
Função:  TOC 
Nascimento: 06-05-1977 
Morada: Arrancada do Vouga 

CALCOB é inovação  e 

crescimento contínuos ! 

• Campos:  Arrotear terras e mato para as sementeiras de prima-
vera. No crescente continuar as covas e a estrumagem. Semear 
trigo e centeio se não houver geadas, bem como cebola, couves, 
beterraba, nabiça, pimentos, tomate e salsa. 
•Vinha:  Continuar a poda das vinhas e mergulhia das vinhas 
•Hortas:   Resguardar as plantas do gelo. Arrotear terras e mato 
para. Em sítios abrigados pode-se ainda semear agrião, espinafres, 
alfaces, fava e ervilha. 
•Jardim:  Continuar  a plantação de roseiras, gladíolos, cíclames, 
lírios, que se devem proteger das geadas. Semear ervilhas-de -
cheiro, goivos, jacintos, etc. 


