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Com a certeza de que não estou a
errar ao dizer que um dia todos tivemos o
sonho de mudar o mundo. A juventude é a
idade dos sonhos, dos ideais, mas a vida, que
é uma aprendizagem constante, mostra-nos,
quando atingimos a idade adulta, que as
mudanças não são tão concretizáveis como o
nosso imaginário um dia as formou e concebeu. No entanto, nunca podemos esquecer
que o bom da vida é a viagem e não o destino
final, em que a máxima do ideal do ser deve
prevalecer sobre o ideal do ter.

Embora o ideal do ser seja a base de tudo
o que construímos na vida, não podemos relegar a
importância do ter, que cada vez mais vai marcando o seu lugar na sociedade contemporânea. Numa
tentativa de conjugar passado e presente, ouso
associar o ideal do ser ao ideal do ter, realçando
que o ser é a antecâmara do ter. E é com esta certeza, de que é possível sermos melhor e termos
melhor, que o convido, a si e aos seus, a visitar o
nosso novo espaço, pensado em si e para si.
Continuamos a ser a Cooperativa que
sempre o acompanhou e sempre o acompanhará,
apenas vamos fazendo mudanças, procurando adaptar-nos às novas exigências, de maneira a que sinta
que tudo o que fazemos tem uma razão: a sua satisfação.
Ao visitar-nos encontrará profissionais
prontos a recebê-lo e a elucidá-lo, mas encontrará
também um novo espaço, uma nova disposição dos
produtos, de modo a que encontre mais facilmente
aquilo que procura e encontre ainda aquilo que precisa, mas que ainda não sabe. Contamos consigo
para que nos ajude a servi-lo cada vez melhor!
Fernando Silva

D O LATI M :
S ETEM BR O : DO LA TI M SEP TEM
O U TU BR O : DO LA TI M O CTO

Nesta edição:

Nesta edição:

O espinafre

2

Sr. Agricultor

3

Informação

3

Casos de Sucesso

4

Regresso à aulas

6

Seminário

7

Curiosidades

8

Quem é quem

8

ATENÇÃO

PRODUÇÃO
INTEGRADA DA
VINHA
16 DE NOVEMBRO
a
17 DE DEZEMBRO

GASÓLEO AGRÍCOLA

PEDIDO DE DIREITOS DE ANIMAIS À
RESERVA NACIONAL

Época de Inscrição ao Benefício Fiscal ao
Gasóleo Colorido e Marcado:

Novo sistema de recepção de Pedidos de Direitos de Animais à Reserva Nacional, para Vacas
em Aleitamento (Carne) e Ovinos e Caprinos.

DIRIJA-SE À CALCOB
E FAÇA A SUA
INSCRIÇÃO !

28 de Setembro a 13 de Novembro

Identificar

os princípios
básicos, o enquadramento e
as exigências legais da cultura;

Inscrição:
Venha à CALCOB e informe-se.
28 de Setembro a 13 de Novembro
Dirija-se aos Serviços DRAP
da sua área geográfica

Prazo das candidaturas para o ano 2010:
1 a 30 de Setembro de 2009.

Instalar

e efectuar manutenção do sistema de rega e
executar fertilizações;

Efectuar a protecção
fitossanitária da vinha.
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ESPINAFRE
Espinafre

(Spinacia oleracea) é uma
erva rasteira originária do centro e sudoeste
da Ásia, pertencente à família das amarantáceas, cujas folhas são comestíveis. É uma planta
anual (raramente bianual), que cresce até cerca de 30 cm
de altura. O espinafre pode sobreviver durante o inverno
em zonas temperadas. As folhas são alternadas, simples, de
ovaladas a triangulares na base, muito variáveis em tamanho,
desde 2-30 cm de extensão e 1-15 cm de largura, com folhas
maiores na base da planta e menores no topo.
Os espinafres enquanto “remédio” natural

Não é exagero dizer que os espinafres têm mais benefícios do
que muitos medicamentos. Contudo, este alimento não pesa no
estômago, já que em cada 100 gramas existem apenas 16 calorias,
sendo, deste modo, um grande aliado das dietas de emagrecimento. O complexo vitamínico que enriquece as folhas desta verdura é
tão forte como a sua cor:
Vitamina A - Actua como protector da pele, aumentando a sua hidratação e elasticidade;

Vitamina C - Estimula as defesas naturais do organismo;
Vitaminas E, B1 e B6 - Mantêm o bom estado dos tecidos musculares

Para além disso, é eficiente no combate à anemia e às
doenças cardiovasculares. Os
benefícios das folhas são inúmeros para a saúde. As folhas
macias do espinafre são também
fontes importantes de sais
minerais. O ferro, o potássio, o enxofre, o arsénico, o
cobre e o iodo actuam na
formação e constituição do
sangue. O magnésio, o cálcio e
o fósforo são imprescindíveis na aquisição de massa óssea e no desenvolvimento
da dentição.
Os espinafres contêm ainda luteína, um antioxidante da família dos carotenóides, que melhora a visão e
funciona como uma arma potente contra o risco de
cancro do cólon. Um dos principais responsáveis pelo
verde das folhas é a clorofila, um pigmento capaz de oxigenar as células e melhorar o metabolismo da energia.
Destaca-se ainda o seu valor em quertina, um fitoquímico
com uma acção que ajuda a proteger as células e os tecidos das agressões externas.
(Eng. Paulo Simões)

Sabia que…? O Popeye popularizou o consumo de espinafres, mas não é aconselhável comê-los da mesma forma que ele, ou seja
a partir de uma lata. Os espinafres frescos conservam a delicada textura e cor verde jade que se perdem quando são processados.
Quantidade

DDR %

Densidade do

Classificação

Vitamina K

888,50 mcg

1110,60

482,9

excelente

Vitaxmina A

1474,00 IU

294,8

128,2

excelente

1,68 mg

84,0

36,5

excelente

Folatos

262,44 mcg

65,6

28,5

excelente

Magnésio

156,60 mg

39,1

17,0

excelente

Ferro

6,43 mg

35,7

15,5

excelente

Vitamina C

17,64 mg

29,4

12,8

excelente

Vitamina B2 (riboflavina)

0,42 mg

24,7

10,7

excelente

Cálcio

244,80 mg

24,5

10,6

excelente

Potássio

838,80 mg

24,0

10,4

excelente

0,44 mg

22,0

9,6

excelente

Triptofanos

0,07 g

21,9

9,5

execelente

Fibras

4,32 g

17,3

7,5

muito bom

Cobre

0,31 mg

15,5

6,7

muito bom

Vitamina B1

0,174 mg

11,3

4,9

muito bom

5,35 g

10,7

4,7

muito bom

100, 80 mg

10,1

4,4

muito bom

Zinco

1,37 mg

9,1

4,0

muito bom

Vitamina E

1,72 mg

8,6

3,7

muito bom

0,15 g

6,3

2,7

bom

Vitamina B3 (niacina)

0,88 mg

4,4

1,9

bom

Selénio

2,70 mcg

3,9

1,7

bom

Quantidade

Magnésio

Vitamina B6 (piridoxina)

Proteínas
Fósforo

Ácidos gordos (ómega 3)
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S R AG RICULTO R
A precocidade de sementeira na
cultura do milho é uma das muitas opções
técnico-culturais que o agricultor tem de considerar no âmbito da gestão da cultura, principalmente no que diz respeito aos híbridos de
ciclos mais longos. De facto, apesar de fortemente condicionada pela estratégia de gestão
global da empresa agrícola (disponibilidade
temporal de terra), a sementeira precoce apresenta potencialmente algumas vantagens e
benefícios, que sem dúvida alguma podem ser
ponderados por parte do produtor de milho:
-Potenciais reduções da necessidade
de rega, por melhor aproveitamento das chuvas primaveris, uma vez que as plantas estarão
mais desenvolvidas.
-Melhor aproveitamento dos dias mais longos e da maior
intensidade luminosa pelo maior desenvolvimento vegetativo da
cultura.
-evitar temperaturas excessivas à floração, fenómeno que
em muitas regiões do país é fortemente penalizador da produção
final.
-Proporcionar não só potenciais menores custos de secagem como também um preço de compra de grão ou silagem mais
favoráveis, uma vez que se consegue antecipar a colheita.
-Tende a diminuir os riscos de colheita por antecipação
da data de colheita, uma vez que, fins de Verão ou inícios de Outono demasiado chuvosos podem não só inviabilizar a colheita em
alguns tipos de solos (encharcamento), como também aumentar o
grau de humidade do grão.
No entanto, é fundamental salientar que a opção pela
sementeira precoce não é isenta de riscos. Condições edafoclimáticas menos favoráveis (temperatura, humidade, arejamento) nas
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fases iniciais da cultura podem inviabilizar a germinação ou o desenvolvimento
da planta, podendo levar à necessidade
de nova sementeira. De forma menos
drástica, estas condições podem conduzir a um desenvolvimento muito heterogéneo entre plantas de uma mesma parcela, o que limita bastante o rendimento. Assim as diferenças de desenvolvimento inicial entre plantas podem conduzir a situações de concorrência desigual de luz, água e nutrientes entre plantas da mesma linha. Isto poderá conduzir a diferenças significativas entre plantas à colheita, em termos de percentagem de matéria seca, humidade e produção de grão, com reflexos importantes ao nível do rendimento final
da parcela.
Importa ainda referir que na sementeira precoce a escolha
da semente é importante. Assim não basta ao produtor de milho
assegurar-se da garantia de qualidade da semente em termos de
germinação, é fundamental como factor de decisão o conhecimento
da adaptabilidade de cada híbrido à sementeira precoce.
A sementeira precoce parece assim apresentar-se como
uma opção extremamente válida na cultura do milho, com vantagens significativas em diferentes campos importantes para a definição do rendimento da cultura (gestão da agua, produção, secagem).
No entanto é importante referir que, esta opção, como qualquer
outra, deve ser enquadrada ao nível das características de cada
região e de cada propriedade ou mesmo parcela.
Considerando o contexto económico da actividade agrícola, parece ser claro que a opção de sementeira precoce pode e deve
ser considerada como mais uma potencial arma no aumento da
rentabilidade da cultura do milho.
(Eng. Carlos Ramos)

As moscas incomodam-no?
Nós temos a solução!

Promoção
200g

18,73
Preços já com IVA incluído!

100g

5,90€
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Casos de Sucesso no sector Agrário

Os dias vão passando, cada vez
mais pequenos. Ainda está calor, mas as
manhãs e as noites estão cada vez mais frias
e, de vez em quando, uma nuvem lembra-se
de nos salpicar com gotas de chuva grossas,
mas efémeras, só para nos lembrar que, apesar do calor, o verão já terminou. Setembro
simboliza o começo, a mudança, o avançar
de planos, o renovar de inúmeros sonhos e
projectos. Mas neste nosso sector, Setembro
é o mês das colheitas: das batatas, das uvas,
do arroz. E não sendo o arroz um alimento
plantado em grandes quantidades na zona
Bairradina, se atentarmos nas estradas, por
estes dias reparamos que há tractores, no seu
frenesim diário, a transportar bagos de arroz,
ainda no seu estado bruto.
O arroz, confeccionado das mais
variadas maneiras, é um dos alimentos mais
apreciados pelo consumidor português. Desde os registos que o dão à mesa de D. Dinis,
até às constatações actuais, verificamos que
Portugal é um dos maiores consumidores de
arroz, com cerca de 15Kg/capita/ano. Portugal produz cerca de 170 mil toneladas de
arroz em casca (ANIA) e a sua grande maioria é de carolino, nomeadamente a aríete,
que é a variedade mais adequada ao clima
nacional. As variedades de arroz são o carolino e o agulha, que podem apresentar-se de
forma polida ou integral.
Mas
foi ao compasso
de
uma tarde
harmoniosa e soalheira, e
até um
pouco
quente
para
a
altura do
mês, que
serviu de
anfitrião
ao Outono,
que
fomos visitar
os

domínios de um dos produtores deste produto quotidiano, popular e quase omnipresente, que absorve e impregna-se de sabores e
texturas permitindo saborosos e diferentes
pratos.
De seu nome Isidro Ricardo
Gomes da Silva, com 57 anos, é um dos agricultores que explora e mantém verdejantes e
férteis os campos do Vale do Cértima e do
Mondego. Se “filho de peixe sabe nadar”,
Isidro é um dos exemplos de que “filho de
agricultor, gosta da Terra”. Do pai herdou o
gosto pela Terra e o contacto diário com a
produção de arroz.
Mas as suas áreas de intervenção
não se resumem ao arroz (45 ha no Vale do
Cértima e 15ha na zona de Tentúgal), planta
também milho (30 ha na zona de Tentúgal Mondego), faz criação de touros de lide
(40ha na zona de Meãs, Montemor-o-Velho)
e ainda arranja área e disponibilidade para
fazer uns campos de ensaio de outras culturas. Mas as áreas nem sempre foram desta
dimensão, ao longo dos anos e com uma
visão empreendedora, Isidro Gomes foi
adquirindo os terrenos circundantes e
aumentando a área de
exploração.

Sendo Isidro Gomes de Montemor
é justificável que nos questionemos do porquê de manter uma zona de cultivo a cerca
de 60Km da sua residência. Mas a resposta
estava na ponta da língua e logo afirmou que
o clima de Oliveira do Bairro permitia uma
produção de maior qualidade, no entanto,
apresenta um decréscimo na quantidade
produzida.
Na zona do Mondego consegue
rentabilizar as máquinas, já que é lá que tem
o parque de máquinas, e assim juntando os
campos de milho e arroz, num considerável
latifúndio, consegue poupar tempo e dinheiro. Apesar da vasta quantidade de área, são
apenas dois os trabalhadores a tempo inteiro
que asseguram a labuta diária deste agricultor. Mas a vida dele nem sempre se centrou na agricultura, foi inicialmente
funcionário do ministério da Saúde,
no entanto a paixão pela agricultura,
pelos campos e pelos animais sempre esteve presente e acabou por falar

mais alto. Gostando de todas as áreas de
actividade, acaba por elevar a criação dos
touros de lide como a mais atractiva, pois é
aquela que lhe permite uma maior aprendizagem, já que o comportamento dos animais
é evolutivo e que transforma a aprendizagem
num processo contínuo. A cultura do milho
surgiu, porque sendo ele do Mondego, esta
era a cultura da região e encontrou na indústria um bom parceiro para o escoamento das
suas produções de milho graúdo. O arroz era
também uma das culturas do Mondego e a
mais rentável, e também já era praticada pelo
seu pai. Se estas actividades foram o continuar e desenvolver de uma actividade já iniciada, no que toca aos touros de lide a questão é diferente, já que foi a geração posterior,
o filho mais novo, que lhe transmitiu o gosto, após a oferta de um ganadero (criador de
touros de lide).
Como o arroz é a produção da
região vamo-nos incidir mais nesta cultura e
saber um pouco mais sobre o seu processo de
cultivo. Isidro Gomes planta arroz carolino,
que é tipicamente português, nomeadamente
o aríete, que é a que mais se adapta ao clima
e solo nacional. O arroz precisa de
temperaturas altas e de água, de forma
a ter sempre um regulador térmico que
lhe mantenha a temperatura constante.
O cultivo do arroz inicia-se com o processo de lavragem, gradagem, nivelamento laser do terreno, rega, sementeira (a partir de 20 de Abril), aplicação
de produtos fitofarmacêuticos, adubações, colheita (a partir de 20 de Setembro e com uma temperatura de 20º22ºC de humidade), secagem e depois acaba
o processo protagonizado pelo Isidro Gomes
e inicia-se o papel activo da indústria, que o
prepara para o introduzir na recta final da
cadeia alimentar. Todos estes momentos são
importantes e alvo de uma especial atenção,
mas Isidro salienta o processo de adubação,
pois hoje mais do que nunca, é necessário
um cuidado extremo no controle das águas,
para que se evite ao máximo os arrastamentos de matérias poluentes para as linhas de
água.
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Apesar de todas estas preocupações
e exigências quer da própria entidade, quer
de entidades externas, quer do próprio consumidor, o preço do arroz não consegue
espelhar todos os custos que lhe são inerentes. Não existe um preço de mercado, já que
a entrada na comunidade europeia liberalizou mercados e acabou por anunciar a morte
do até aí existente do preço de intervenção.
O que Isidro tem pena é que o consumidor
acabe por comprar “gato por lebre”, porque
desengane-se quem pensar que os produtos
apresentados pelas grandes superfícies, comprados a outros países e que apresentam
baixos preços são detentores de bons níveis
de qualidade, porque não são. E é isto que
diferencia o produto nacional dos demais, a
qualidade, o sabor e a apresentação, são factores valorativos de diferenciação. O semblante fecha-se um pouco ao tocar neste
assunto, pois é o esforço e sacrifício de uma
vida, que se acaba por perder e por sufocar o
agricultor, que tudo fará para minimizar os
lucros e acabará por vender a sua produção
tendo em conta a elasticidade da procura.
No seu entender as manifestações realizadas
e as que ainda se hão-de realizar, não surtirão
grandes efeitos, pois os agricultores são poucos e como sobrevivem da sua produção,
“tudo o que vem é lucro”, e assim é impossível suspenderem produções e fazerem com
que os consumidores sintam o poder de
quem produz bens de primeira necessidade.

A sua visão mostra-nos um ontem,
em que a agricultura era bastante restritiva,
pois era muito trabalhosa e pouco rentável.
Os agricultores eram escravos da agricultura.
Hoje em dia apresenta-se mais mecanizada, o
que permite mais variedades e maiores quantidades, mas ainda apresenta uma grande
falha: a falta de área, o que levará à desistência dos pequenos agricultores. Neste panorama, acredita que amanhã apenas existirão
um ¼ dos agricultores activos, e a agricultura, nomeadamente a do arroz fazer-se-á sem
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ninguém colocar o pé na água, pois a mecanização será a mão-de-obra futura, até porque
a mão-de-obra humana está a escassear. De
salientar ainda o papel das entidades do sector, que promoveram e promulgaram o cultivo em modo de produção e protecção integrada, que Isidro Gomes comprova ser uma
mais valia, já que produz sem gastos supérfluos, pois aprendeu a utilizar os produtos
mais indicados e nas dosagens correctas, para
além de que alia a sua voz às demais que se
fazem ouvir no panorama ambiental e contribui para um mundo mais limpo e saudável.

As ajudas que tem recebido são as
normais (produção, RPU, agro-ambientais), e
apesar de não garantirem a subsistência de
um agricultor, aliviam um pouco o cada vez
mais pesado “fardo” que cada agricultor carrega.
Os grandes e estridentes problemas
que assolam o sector são em muito causa das
reduzidas áreas de cultivo, que não permitem
a abertura necessária à implementação das
novas tecnologias e acima de tudo os preços
de mercado, que fruto da competitividade
estrangeiro, descem a preços que não cobrem
os custos de produção.
No seu entender, o produto deveria
ser vendido ao custo de produção com a
aplicação de uma margem, e assim o lucro
ficaria repartido. Porque uma realidade é
que o consumidor não se apercebe dos baixos preços a que os agricultores são obrigados a vender os seus produtos, de modo a
não perderem tudo. Vivemos num mundo
em que os ricos ficam mais ricos e os pobres
mais pobres, porque não há divisão justa dos
lucros e quem sofre é o agricultor e o consumidor.
Cada vez mais o produto nacional é
fruto de uma maior exigência e isso não se
traduz, em nada, no preço de venda. Mas
Isidro Gomes continua a procurar estar em
constante formação, frequenta colóquios
promovidos pela Direcção Regional, procura
apoio técnico junto da CALCOB, usa a
Internet para procurar as novidades tecnológicas e produz campos de ensaios, supervisionados pelo Eng. Serafim Andrade da
DRAPC. As suas produções incidem fundamentalmente no milho e no arroz, e apesar
de ter um aumento de quantidade, toda a
sua produção ter o escoamento garantido,
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acaba
por ter
de se
sujeitar aos
preços
praticados
pelo
mercado.
O seu dia começa cedo, por vezes
tem de se levantar a meio da noite para ir ao
armazém de secagem, e por volta das 8:00
inicia o dia, geralmente os empregados
seguem com os tractores para os campos e o
Isidro Gomes vai tratar e supervisionar os
touros, cuja criação lhe dá gosto e o faz percorrer o país de lés a lés e participar em
vários encontros tauromáquicos.
Mudanças, acredita que serão poucas, mesmo com esta alteração no panorama
político, pois os condicionamentos da comunidade europeia restringem toda e qualquer
acção, mas os subsídios continuarão a ser um
mal necessário, enquanto o poder de compra
não apresentar índices mais elevados, a agricultura tenderá a ver os seus dias bem sombrios.
No que toca ao seu negócio acredita que tem pernas para andar, já que os
filhos continuam ligados à Terra, o que justifica os constantes investimentos que Isidro
Gomes continua a fazer na sua exploração.
Ser um caso de sucesso, é apenas o
fruto de um filho, que soube receber os gostos e ensinamentos do pai, e com uma visão
empreendedora, soube investir e nunca relegou o papel que a formação académica assume na capacitação do ser humano para o
melhor desenvolvimento da área em que se
envolve.
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O regresso às aulas
E está a decorrer mais um regresso as aulas. Na agenda de mais de um milhão e meio de alunos do ensino pré-escolar,
básico e secundário já chegou o dia do regresso às aulas. Para os pais e encarregados de educação, a abertura das portas das escolas
significa que eles também têm de abrir os cordões à bolsa do orçamento familiar. Ainda se ressentem dos gastos do Verão e já
começam a ter de pensar em comprar os artigos para a escola dos seus filhos. O bombardeamento consumista chega com a inúmera publicidade para os melhores artigos escolares. É uma época bastante lucrativa para os comerciantes, e uma época de preocupações para todos os pais, que têm de fazer contas e fazer alguns malabarismos para as equilibrar. Porém, se seguirmos algumas
regras e alguns conselhos, a entrada escolar pode não ser um fardo tão difícil para as famílias. Para o ajudar, aqui ficam algumas
ideias para poupar dinheiro no regresso às aulas.
1 - Antes de partir para a maior despesa das famílias com filhos em idade
manuais -, é preciso saber se pode usufruir de
lar a frequência escolar, alguns
cem os livros aos alunos da
determinante, quer pelo incentipelo importante apoio que se
lho. Por isso, antes de avançar
se pode beneficiar de alguma ofer2 - A troca de manuais escolares é
continuarem válidos, pode falar
também tenham filhos em idade
lhe podem ceder ou trocar livros
algumas famílias, é possível inclusive
herdem os manuais dos mais velhos,
válidos para vários anos;

escolar - o elevado custo dos
alguns benefícios. Para estimumunicípios e freguesias ofereregião. Esta é uma iniciativa
vo ao sucesso escolar quer
presta às famílias do concepara os gastos, convém saber
ta.
Informe-se na escola.
outra maneira de poupar. Se
com famílias amigas que
escolar para confirmar se
que já não precisem. Em
que os filhos mais novos
porque alguns livros são

3 - Se tiver mesmo de abrir os cordões à bolsa, saiba que indo pela internet consegue descontos que podem ir até aos 20%, o que suaviza o aumento de 4,5% do preço dos livros escolares em 2009. Os sítios Wook e Mediabooks são os mais populares na internet e até criaram áreas especiais para o regresso à escola, que já inclui informação sobre os
manuais exigidos na maior parte das escolas do país. Uma outra escolha, e que não acarreta custos de transporte são os hipermercados. Através dos seus sites pode reservar os manuais escolares e os cadernos de actividades com 10% de desconto sobre o preço
do editor. Além disso, se tiver Cartão de fidelização pode beneficiar do pagamento da encomenda em três prestações sem juros;
4 - Antes de ir às compras, faça um levantamento do material necessário e do orçamento que tem disponível. Veja se o que tem
em casa pode ser reutilizado. Procure junto do seu círculo de amigos e família, ou na própria escola, se existem livros e outro material que possam disponibilizar;
5 - Ensine as crianças, pois não pode ceder a todos os caprichos do seu filho. Estimule-o a fazer consigo uma lista do que realmente precisa. Depois, procure e compare preços: não compre tudo na primeira loja que visitar;
6 - Incentive os seus filhos a pouparem desde pequeninos. Ajude as suas crianças a criarem um mealheiro e a estipularem objectivos para essas poupanças. Isto ajudá-las-á a entender o dinheiro;
7 – Reutilize os materiais que tem em casa, dando-lhes um aspecto novo e personalizado. Envolva o seu filho nesta tarefa, através
de técnicas de colagem, desenho ou pintura. As crianças devem entender que não são obrigados a ter material de marca ou os
últimos modelos, mas, também deve ceder em alguns pontos: é importante que as crianças se sintam bem no meio que os rodeia.
Se procurar seguir estas indicações conseguirá fazer do ingresso na escola uma época menos dispendiosa.

Auto-estrada ou autoestrada? Infra-estrutura ou infraestrutura?
O prefixo auto exige hífen, quando o segundo elemento é independente (uma palavra com significado
próprio) e começa por uma vogal, h, r ou s. Assim, escrevemos auto-estrada, mas escrevemos autobiografia. A mesma regra aplica-se a outras palavras formadas com os elementos gregos:
“contra”, “extra”, “hetero”, “infra”, “neo”, “proto”, “pseudo”, “supra” e “ultra”.
Hetero-avaliação
Neo-republicano
Infra-estrutura
Supra-renal

Neologismo

Mas:

Pseudónimo
Supranumerário
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INFORMAÇÕES

Programa:
09:30h—Recepção de participantes
10:00h—Abertura pelo Sr. Director Regional de Agricultura e Pescas do Centro (Eng. Rui
Moreira); Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (Eng. Ribau Esteves); Presidente da Lacticoop (Joaquim Cardoso)

Local:
Auditório do Centro de
Formação TécnicoProfissional Nª Sª dos
Campos,
Gafanha da Nazaré

Data:
02 de Outubro de 2009
(6ª feira)

Apoio:

10:15h—1ª Painel—Directiva Nitratos no contexto Europeu
Moderador: Dr. António Francisco Ferreira — Director de Serviços da DSVAAS da DRAP
Centro
Comentador: INAG : Instituto da Água; ; ARH Centro I.P.—Drª Paula Garcia Mendes—
(Departamento de Planeamento, informação e comunicação) ; Eng.ª Fatima Calouro—
Presidente do INRB
Intervenções:
10:30h— A directiva Nitratos no contexto Europeu : Jeoroen Casaer—European Commission,
DG Environment, Unit B1: Agriculture, Forests and Soil
11:00h—Coffee break
11:30h—Presente e Futuro das Zonas vulneráveis em Portugal—Eng. João Manuel Titi Nunes—
Chefe de Divisão de Gestão do Regadio e qualidade da Água (DGADR)
12:00h—Debate
13:00h—Almoço volante
14:30h— 2º Painel—Impacto Regional das Zonas Vulberáveis
Moderador: Eng. Alcindo Cardoso—Chefe de Divisão da DOAI (DRAPCENTRO)
Comentadores: DGADR; CCDR Centro ; Representante da Associação Nacional de Municípios
Intervenções:
14:45h: Monitorização do Plano de Acção da Zona Vulnerável n.º 1—Eng.º Fernando Miranda
(DRAP Norte)
15:15h—Plano de Acção das Zonas Vulneráveis de Aveiro e Mira, DRAP Centro (Eng. Regina
Esteves)
15:45h: Debate
Sessão de Encerramento
16:30h—Finalização dos trabalhos, balanço e análise—Director Regional Adjunto da DRAPCentro—Dr. António Ramos

“SE NÃO GUARDAMOS A DATA DE

ANIVERSÁRIO DE QUEM NOS É
IMPORTANTE NA MEMÓRIA DO CORAÇÃO, NÃO VALE A PENA
ESCREVÊ-LA NA AGENDA”

Pelo S. Mateus pega no arado e lavra com Deus.
Outubro chuvoso, traz ano venturoso.
LUAS

DE

SETEMBRO

E

OUTUBRO

♦ Juan Carlos Simões Vieira (02/09)

♦ Manuel da Cruz Janicas (14/10)

♦ Carlos Alberto de Arede Ramos (02/09)

♦ Karla Lorena Ribeiro da Silva (17/10)

LUA CHEIA (04

♦ Fàtima Maria Barreira Carvalho (05/09)

♦ Manuel Roque Nunes (19/10)

QUART O MINGUANT E (12 A 17  11 A 17 )

♦ Domingos Miguel Simões Sousa (08/09)

♦ Tiago Alberto Cardetas Santos(22/10)

♦ Maria de Lurdes Rodrigues Silva 10/09)
♦ Maria da Conceição Ferreira (26/09)

Feliz
Aniversário!

A

11  04 A 10 )

LUA NOVA (18 A 25  18 A 25)
QUART O CRESCENT E( 26 A 30  26 A 31)

B OL ETIM IN FOR MA TIV O
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QUICHE DE SALMÃO

RIDO
INGREDIENTES:

GERBERA
Nome
áfrica

comum:

GERBERA, margarida de

Nome Científico: Gerbera hybrida
Família: aSTERACEAE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250g filetes salmão
sal e pimenta de moinho
1/2 limão
1 alho francês
50 g de vaqueiro (alho)
2 tomates maduros

1 placa de massa quebrada refrigerada
Temperatura: Apreciam o frio
1/2 pimento amarelo
Solo: composto por terra de jardim e terra vegeta, bem adubado e
com regas regulares
3 ovos
Ciclo de vida: Perene
2dl natas
Curiosidade:
A gérbera é uma excelente flor de corte, de grande
100 g folhas de espinafre
duração. Ela é originária da hibridização entre Gerbera jamesonii e a
Gerbera viridifolia. As suas flores têm pétalas com cores vivas e o PREPARAÇÃO:
centro também pode ter cores diferentes. Além disso, suas flores Ligue o forno a 180ºC. Tempere o salmão com pimenta sal, pimenta e
podem ser simples ou dobradas. Possui hastes longas e folhas bem limão. Corte o alho francês em rodelas e lave. Derreta a manteiga e
verdes. Muito utilizada em arranjos florais elaborados, como o ikeba- junte o alho francês até ficar mo le. Lave o tomate, retire os pedúncuna. Algumas variedades prestam-se à formação de maciços e borda- los, dê-lhes um golpe em cruz na base e escalde com água a ferver.
Adicione o salmão ao alho francês e deixe cozinhar enquanto limpa o
duras nos jardins e como planta de vaso.
tomate. Pique o tomate e junte ao salmão. Mexa com uma colher de
pau e deixe cozinhar durante 10m. Forre uma forma de tarte com a

• Campos: Ceifar arroz. Colher amêndoa. Estrumar as terras a
semear no minguante. No crescente, semear centeio e cevada.
Nos pomares, aquando da última apanha dar início à poda e
limpeza das árvores. Enxertar cerejeiras, macieiras e pereiras.
•Vinha: Vindimar.
•Hortas: Semear, ao ar livre e local definitivo, agrião, cenoura,
chicória, feijão, nabo, rabanete, repolho, salsa; em canteiro alface, cebola e tomate. Plantar os morangueiros. Colher feijões e
cebola para semente.
•Jardim: Semear amores-perfeiros, begónias, cravos, gipsófilas, ,
margaridas, miosótis,. Em bolbos, jacintos, tulipas e narcisos.

Patrícia

Nome: Olga Patrícia
Anos de casa: 8 anos
Função: Balconista
Ficha Técnica

massa quebrada e pique o fundo com um garfo. Leve ao forno 10m.
Limpe e corte o pimento. Parta os ovos para uma tigela e desfaça-os
com uma vara de arames. Junte as natas e tempere com sal e
pimenta. Junte o pimento e os espinafres ao salmão e espalhe
tudo sobre a forma. Por cima deite a mistura de ovo e natas e

BOM APETITE!

leve ao forno durante 20 a 25m.

Adivinha do Mês
Sou um fruto de Outono, quando chego a amadurecer,
dou um trabalhão ao dono, se ele me quiser comer.

(Solução do mês passado: alho)

se ter iniciado como balconista e hoje
ainda exercer essa função, constata que
Patrícia, 29 anos de vida e um bri- as condições de trabalho foram sempre sendo melholho no olhar, que aumenta de intensidade, tal radas. E hoje, com as novas instalações espera satisfasol em pleno Verão, quando fala dos seus dois zer e atingir ainda um maior número de consumidofilhos, que, juntamente com o marido, lhe res.Inicialmente os produtos estavam todos juntos e
ocupam e alegram os tempos-livres. Mas ainda armazenados, hoje os produtos estão divididos e
lhe sobra algum para a leitura,
expostos em prateleiras, de maneique tanto gosta,
para ver CALCOB é desenvolvimento, ra a que o consumidor tenha um
televisão e ainda para as partiempenho e cooperação!
maior acesso.
A CALCOB diferencia-se, porque
das de futebol, que lhe permitem chutar o cansaço e o stress que a vida os seus produtos são de qualidade, e passam por um
exigente processo de preparação. No que respeita aos
diária traz consigo.
Com saudade relembra a entrada na factores de produção, estes são variados e a preços
CALCOB, em que a timidez a dominava, mas acessíveis. O serviço de aconselhamento ao consumihoje, volvidos 8 anos, a timidez deu lugar à dor, que advém de uma formação constante a que os
segurança. E é segura e sempre com um sorri- funcionários estão sujeitos, é também importante.
O futuro é promissor, pois as preocupaso, que a encontramos na loja da CALCOB.
ções alimentares fazem com que as oportunidades se
Desta profissão, diz adorar o convívio
abram e consolidem este sector.

Director Técnico: Fernando Silva
Redacção: Elisabete Coutinho
Colaboração: Carlos Ramos, Elisa Ventura,
Isaura Mota, Paulo Simões
Impressão: CALCOB Tiragem: 500 ex.
Distribuição Gratuita

Quem é quem na CALCOB?

com as pessoas, que têm sempre algo a
transmitir e a ensinar.
Quando questionada acerca da
evolução quer da sua actividade, quer da
entidade que representa, afirma que o
progresso
tem sido
constante.
Apesar de

Tem algum assunto que queira
ver tratado nesta publicação?
Pessoalmente, ou por escrito
(elisabete.coutinho@calcob.com) f
aça-nos chegar as suas
sugestões!

Rua dos Emigrantes, nº 22,

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

Porto Clérigo 3770-405 Troviscal

e-mail.:calcob@calcob.com

Oliveira do Bairro

www.calcob.com

