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O dia 23 de Março de 2022
assinala a passagem do 60º
Aniversário da LACTICOOP,

U.C.R.L., criada com base na necessidade
que as três Cooperativas fundadoras
sentiram em unir esforços e criar alguma
dimensão, capaz de afrontar o
comportamento das indústrias de
lacticínios junto dos pequenos
produtores de leite e assim começar a
valorizar melhor o leite entregue pelos
seus associados.

Não foi necessário esperar muito tempo
para se começarem a sentir os
benefícios da tomada dessa decisão
histórica que foi a constituição da
Lacticoop.

A Lacticoop orgulha-se de cultivar ao
longo da sua história, valores
fundamentais como a solidariedade e a
cooperação junto dos produtores de
leite e suas Cooperativas. Foram e são
esses valores que tornaram a Lacticoop
numa organização de referência no
sector leiteiro do nosso País.

Nos já longos anos que levo no cargo de
Presidente da Lacticoop, procurei
conduzir os destinos da União, tendo

por base os princípios de partilha de
opinião e consensos alargados, no
sentido de encontrar a melhor forma de
servir os interesses dos produtores e
por essa via fortalecer também as
cooperativas agrupadas.

Sendo certo que algumas decisões que
foram tomadas nem sempre produziram
os efeitos positivos que delas se
esperavam, influenciadas por vezes por
múltiplos factores, como alterações
conjunturais do sector e que
internamente não conseguimos de todo
controlar, entendo que o balanço pode
ser considerado globalmente positivo,
atendendo à especificidade da estrutura
produtiva da nossa região.

Estamos hoje confrontados com uma das
maiores crises vividas no sector leiteiro,
influenciado por dois anos de pandemia,
que obrigaram à estagnação dos preços
do leite a que se juntou mais
recentemente um aumento generalizado
e desmesurado dos preços dos factores
de produção, não se vislumbrando um
fim à vista, a que se veio juntar uma das
piores secas vividas em Portugal nas
ultimas décadas, que podem pôr em
risco a sobrevivência de muitas

explorações leiteiras.

Para que a tempestade se tornasse ainda
maior, surgiu uma guerra completamente
absurda, que passados menos de quinze
dias após o seu início, está já a provocar
uma turbulência na economia global, que
ninguém será capaz de prever neste
momento, a verdadeira dimensão da
catástrofe económica e social que a
guerra irá provocar particularmente a
Europa.

O sector da produção tem vindo a
chamar à atenção dos responsáveis
políticos para a necessidade de serem
tomadas medidas urgentes que possam
mitigar os efeitos devastadores que esta
crise prolongada pode desencadear,
criando um efeito dominó junto dos
produtores e dos operadores a
montante e a jusante do sector
produtivo.

Hoje como ontem, temos que manifestar
a nossa capacidade de resiliência e ser
capazes de encontrar soluções e dar o
nosso contributo que permitam manter
viva a produção de leite em Portugal.
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Em estaque nesta edição

Lacticoop 60 Anos de
Cooperativismo ao
Serviço dos Produtores
de Leite

M. Fernandes da Silva

A LACTICOOP- União de
Cooperativas de Produtores de
leite de Entre Douro e Mondego,

completou 60 anos de existência no dia
23 de Março de 2022, fiel aos seus
princípios cooperativos e no
cumprimento de missão ao serviço dos
produtores de leite e suas organizações.

Fazendo uma breve resenha histórica
sobre a evolução do Movimento
Cooperativo Leiteiro na região de Entre
Douro e Mondego, nada melhor que dar
voz às palavras escritas na primeira
pessoa, num documento, também ele
histórico, em Março de 2004, pelo
saudoso Engº Agostinho Pinto Cardoso,
uma das figuras maiores da história da
Lacticoop.

Citando Pinto Cardoso:
MOVIMENTO COOPERATIVO LEITEIRO

1 - Como é que todo este movimento
começou?

O Movimento Cooperativo Leiteiro
iniciou-se em Portugal já na parte final da
1ª República, em 1924, na sequência de
greves dos produtores de leite do
concelho de Sever doVouga Freguesias
de Rocas doVouga (Sanfins) e de Couto

de Esteves, como protesto pelos baixos
preços praticados pela indústria daquele
tempo.Aqueles Movimentos, apesar de
vizinhos, produziram iniciativas
autónomas pela instalação de
“batedeiras” para o fabrico de manteiga,
dando origem mais tarde às
Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de
Sanfins e doVale doVouga, designação
por que vieram a ser reconhecidas pelo
Estado. Mais tarde constituiu-se a
Cooperativa Agrícola de Arouca,
porventura, por iniciativa do Grémio da
Lavoura local, uma vez que ela funcionava,

quando a visitei em 1966, num exíguo
espaço de vão de escada daquela
organização corporativa.

2 – As Cooperativas de Sanfins, Couto
de Esteves e de Arouca, como se uniram
para criar a União de Cooperativas de
Entre Douro e Vouga?

Em 1962 a situação técnica e económica
das duas primeiras Cooperativas de
Lacticínios do País, acima referidas, era já
muito difícil. Completamente
desactualizadas sob o ponto de vista
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técnico, lembro que nessa altura apenas
recebiam dos produtores associados as
natas obtidas nos postos de recepção,
devolvendo aos produtores o leite
desnatado, que normalmente era
destinado à alimentação animal.A inércia
das Direcções da época não permitia
romper com a situação e, a Repartição
das Associações Agrícolas da Secretaria
de Estado da Agricultura, através do seu
Delegado em Aveiro, Engº Agrónomo
Manuel Simões Pontes, resolveu levar as
Direcções a propor às Assembleias
Gerais das Cooperativa de Sanfins,Vale
doVouga,Arouca e Oliveira de Azemeis, a
criação da União de Cooperativas de
Lacticínios de Entre Douro eVouga, à
semelhança do que tinha sido feito,
algumas décadas antes, com a criação da
Agros – União de Cooperativas de
Produtores de Leite de Entre Douro e
Minho.

3 – Por que razão a Cooperativa de
Oliveira de Azeméis não entrou nesta
União?

A Cooperativa de Oliveira de Azeméis
entrou no Movimento, a sua Assembleia
Geral, altamente concorrida, segundo se
constou, votou favoravelmente por uma
larguíssima maioria a adesão à União de
Cooperativas e sempre fez parte plena
dos órgãos sociais, quer da União de
Cooperativas de Lacticínios de Entre
Douro eVouga, quer da Lacticoop –
União de Cooperativas de Produtores de
Leite de Entre Douro e Mondego.
Depois a vontade expressa pelo
colectivo da Cooperativa de Oliveira de

Azeméis foi contrariada por uma
Comissão administrativa que decidiu,
unilateralmente, solicitar a desvinculação
da Lacticoop, salvo erro, noVerão de
1972.

4- Como é que o Movimento
Cooperativo ligado ao leite se alastrou
para o Litoral?

O alastramento do Movimento
Cooperativo para o litoral no início
década de 1970 não foi inédito, uma vez
que entre 1924 e 1950, tinha sido já
ensaiado com bom exemplo dado na
perspectiva dos produtores de leite, pela
acção das Cooperativas Agrícolas de
Sanfins e doVale doVouga, dando origem
à formação da Cooperativa de Arouca e
mais tarde às Cooperativas da Murtosa e
de Aveiro, Ilhavo eVagos. Só que, nem
sempre, as vontades dos produtores
associados e Directores dos Grémios da
Lavoura coíncidia com a vontade política
dos dirigentes da Organização
Corporativa da Lavoura que constituía a

base política e organizativa da agricultura
do País. Por isso, no início da década de
1970, alguns produtores de leite dos
concelhos de Aveiro, Ílhavo eVagos,
sócios e até Directores de uma
cooperativa constituída em meados da
década de 40, foram a Sever doVouga,
visitar a fábrica de queijo e a nova fábrica
de manteiga da União de Cooperativas
de Entre Douro eVouga, mostrando uma
grande vontade de iniciarem a actividade
da sua Cooperativa, aderindo aquela
União. Só que, para que se entenda, o
início da actividade foi contrariada pelo
Presidente daquela Cooperativa, tendo a
Direcção da União assumido por minha
proposta, os custos da instalação e
arranque da Cooperativa de Aveiro-
Ilhavo eVagos por alguns anos face à
vontade do então Presidente da
Assembleia Geral Padre Creoulo, de dois
elementos Direcção e do Presidente do
Conselho Fiscal.A seguir, quando a União
de Cooperativas de Entre Douro eVouga
deliberou aceitar a associação desta
cooperativa no seu seio, teve de solicitar
ao Secretário de Estado da Agricultura,
ao tempo o Engº AgrónomoVasco
Leónidas, a alteração dos seus Estatutos,
promovendo o seu alargamento para a
região de Entre Douro e Mondego. É
preciso referir que toda a Organização
Corporativa, isto é Federação dos
Grémios da Lavoura de Entre Douro e
Minho, Federação dos Grémios da Beira
Litoral e Corporação da Lavoura, deram
parecer negativo, tendo o Secretário de
Estado, ao arrepio de tais pareceres,
concedido o alargamento da área social e
da sua nova Razão Social que passou a
designar-se LACTICOOP – União de
Cooperativas de Produtores de Leite de
Entre Douro e Mondego.As coisas não
foram fáceis…

5- A luta de Eirol foi decisiva. A Guarda
Republicana, o Intendente Paiva, o
Engº Manuel Simões Pontes, o
Governador Civil e os Produtores de
leite.

A luta de Eirol, corporizou a
desconfiança e repúdio dos agricultores
de uma forma geral e dos produtores de
leite em especial, pela organização
medieval que eram os Grémios da
Lavoura e suas Federações e denotou o
princípio do fim do Regime pelo seu
apodrecimento por dentro.

A Guarda Republicana mandada avançar
para obrigar os produtores de Eirol a
entregarem o leite no posto de recepção
da Federação, recuou face à “Unidade”
dos produtores encontrada no terreno,
ameaçando despejar o leite no esgoto,
logo que eu indicasse, o que não foi
necessário, talvez por ter conseguido
explicar e provar que nada havia fora da
legalidade, tal como aconteceu com os
Responsáveis Regionais da Fiscalização
Económica. Quanto ao Governador Civil
Dr.Vale Guimarães e principalmente o
Vice-Governador, Engº Simões Pontes,
eles estavam de acordo com o avanço do
Cooperativismo. O Governador se não
por outra razão, pelo menos pela razão
sentimental, pois tinha sido o seu pai,
juntamente com o Senhor Nuno Pinto
Bastos daVista Alegre e outros, um dos
fundadores da Cooperativa de Aveiro,
Ilhavo eVagos. OVice-Governador Engº
Simões Pontes acreditava no avanço do
Cooperativismo Agrícola e por isso, foi,
desde sempre, a indomável barreira aos
opositores do Movimento Cooperativo
Leiteiro.

6 – A criação da Cooperativa Agrícola
de Aveiro, Ilhavo e Vagos.
A expansão do movimento, a queda
dos Grémios da Lavoura e a formação
de novas Cooperativas e, finalmente, a
criação da União de Cooperativas de
Produtores de Leite de Ente Douro e
Mondego.

A criação e o arranque da Cooperativa
de Aveiro, Ilhavo eVagos já foi aflorada
nas questões anteriores.
Poderei contudo acrescentar, porque é
elucidativo, que quando acompanhei, à
residência do então Presidente da
Direcção, os restantes membros,
Presidente do Conselho Fiscal e o
Presidente da Assembleia Geral para se
transmitir ao Presidente que se queria
arrancar com a actividade da
Cooperativa, o mesmo opôs-se
frontalmente, não só negando o seu
apoio, como também toda a
documentação, selo branco e livros de
actas e registo em sua posse.A discussão
atingiu tal veemência que só não chegou
a “vias de facto” porque expliquei na
altura que não era preciso para o

arranque da Cooperativa a adesão do
Presidente, os livros, registos, selo
branco etc., porque a União ia pôr em
marcha a Cooperativa com ou sem a sua
anuência. Da residência do Presidente
saiu todo o grupo paraVagos e naquele
mesmo dia contratámos o aluguer do
Armazém, o seu fiel e o que mais tarde
foi o vulgarizadorValente, que estabelecia
a ponte entre os elementos da Direcção,
eu próprio e os produtores com quem
também reuni em cerca de duas dezenas
de localidades espalhadas pelos três
concelhos para sentir a vontade dos
associados no arranque da sua
cooperativa, o que realmente me deu as
forças necessárias para encabeçar uma
luta cujas consequências na minha vida
profissional e pessoal eram
perfeitamente imprevisíveis.

Não havia passado um mês após o
arranque da Cooperativa, que, aliás, teve
uma enorme repercussão em toda a
região e já o Presidente da Direcção
enviava ao Presidente da Assembleia
Geral o seu pedido de demissão e, com
ele, toda a documentação em seu poder.
Iniciada a actividade da Cooperativa, a
partir da distribuição pelos associados
dos factores de produção, foi
apresentada, pela primeira vez, na Junta
de Colonização Interna de Aveiro, um
plano de cobertura de salas de ordenha
mecânica coletiva que abrangia os três
concelhos que eram a área social da
Cooperativa de Aveiro, Ilhavo eVagos.
Tratou-se de um plano para instalação de
cerca de uma centena de salas colectivas
de ordenha mecânica, tornando efectiva
uma estrutura já existente
experimentalmente no concelho de
Oliveira de Azeméis. Neste caso foi uma
opção técnica efectiva que teve global
aprovação e até ajuda dos produtores de
leite onde foram instaladas e que,
abriram a porta, à sua generalização nas
áreas litorais do Minho ao Mondego,
especialmente depois o 25 de Abril em
que os subsídios subiram de 30% para
80%.

Esta nova estrutura foi fundamental à
melhoria real da qualidade do leite,
fomentou a sua quantidade tornando o
País auto-suficiente e promoveu o
redimensionamento e a modernização da
pecuária bovina e leiteira nas regiões
minifundiárias.

Sobre este plano e a sua aplicação no
terreno muito haveria a dizer mas o
espaço não aguentaria e, por isso, pode
ser que fique para outras memórias.
Com a distribuição dos factores e a

recolha do leite em andamento, foi
iniciado o apoio aos produtores de leite
no sentido de levar o conhecimento
técnico a uma lavoura que além do
trabalho e da vontade carecia de outros
apoios. Na prossecução deste objectivo
estabeleceu-se que em cada cooperativa
haveria pelo menos um técnico agrícola
para apoiar os agricultores, incentivando-
se simultaneamente as Associações
Mútuas de Gado, para através de um
veterinário assistirem as vacas leiteiras,
para além de apoios financeiros aos
produtores pela perda de animais por
acidente.

A revolução do 25 de Abril de 1974 veio
criar as condições para o
desmantelamento da Organização
Corporativa, afastar os temores das
detenções políticas e dar ao Movimento
Cooperativo o lugar e a força a que tinha
direito na organização social e
económica do País. E apesar dos focos de
resistência ao nível do aparelho de
Estado que era o misto entre o velho e o
novo foi possível “in extremis”
desmantelar as duas principais
Federações de Grémios da Lavoura mais
importantes e com melhor organização
no sector do leite, a Federação de Entre
Douro e Minho no Porto e a Federação

da Beira Litoral em Coimbra.Assim se
consolidou e desenvolveu um período de
glória para o Movimento Cooperativo
Agrícola de Portugal, cujos objectivos
principais foram intensificar a produção
e, dignificar a Lavoura portuguesa, dando-
lhe voz e os instrumentos para se
desenvolver e se fazer respeitar.

Passados que estão 30 anos questiono
todos os dirigentes que servem e
serviram o Movimento Cooperativo
Leiteiro, no sentido de saber se estão
satisfeitos com os resultados obtidos
quer ao nível dos Produtores, base da
pirâmide Cooperativa, quer das suas
associações de 1º grau as Cooperativas e

Vista da Fábrica de Sanfins na década de 1960

Vista da Fábrica daTocha na década de 1970

Engº Agostinho Pinto Cardoso em diálogo com o Secretário de Estado da Agricultura durante a visita
à Fábrica de Sanfins em 19 de Dezembro de 1969, vendo-se ainda o Dr. David Dias Cabral, Prof.Telmo
Pato, Dr. Jaime Machado e Engº Manuel Simões Pontes;
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estudar novas formas possíveis para
organização do mercado do leite e
produtos lácteos.

Apesar dos principais operadores
nacionais (leia-se Agros, Lacticoop e
Proleite) se encontrarem equipados com
as melhores tecnologias industriais,
tornava-se evidente que qualquer uma
delas não seria capaz de por si só, ter
capacidade para ombrear com a
concorrência das grandes empresas do
sector, algumas delas multinacionais, que
dominavam o mercado na Europa, a
juntar à existência de uma concorrência
interna feroz entre si no nosso país.
Tornava-se imperioso encetar um diálogo
sério, aberto e construtivo entre as
organizações cooperativas, na procura de
encontrar soluções favoráveis às três
organizações. Não foi muito fácil esse
diálogo, mas entre avanços e recuos nas
negociações, foram-se consolidando
acordos de princípio, que viriam a decidir
a constituição da Lactogal, sendo que
numa primeira fase apenas com a
participação da Lacticoop e a Proleite,
com a criação do canal de distribuição
Horeca (hotelaria, restauração, cafetaria e
exportação).

Estava assim dado o primeiro passo
efectivo para a reorganização do sector
leiteiro em Portugal, até que em 1996 e
já com a participação da Agros, foi
constituída a Lactogal Produtos
Alimentares, SA, participada em paridade
pelas três accionistas, que viria a tornar-
se uma organização de raíz cooperativa,
com dimensão e devidamente
estruturada, que garantiu naquele
momento a sobrevivência do sector
leiteiro no nosso país, e que, passado
mais de um quarto de século, continua a
ser a grande empresa de referência do
sector na península ibérica.

Importa aqui relevar a vontade e
determinação de todos os dirigentes das
três organizações, merecendo especial
referência o então Presidente da Agros
Comendador Fernando da Silva
Mendonça, o Comendador Manuel Albino
Casimiro de Almeida, então Director-
Geral da Proleite e o Dr. José da Cruz
Costa, à data Director Geral da
Lacticoop, principais intervenientes no
processo das negociações.

No caso particular da Lacticoop, foram
ouvidas previamente as Cooperativas
associadas, e gerado um consenso
alargado, dando poderes à Direcção, já
sob a presidência do senhor Joaquim
Maria de São José Cardoso, para levar até

ao fim este projecto.

Uma certeza podemos testemunhar.
Passado mais de um quarto de século
após a sua constituição, a Lactogal
continua a ser uma organização capaz de
garantir o escoamento da produção de
leite dos produtores das suas accionistas,
dentro de um quadro de estabilidade e
previsibilidade.

Uma boa parte da história da Lacticoop
encontra-se documentada no livro
comemorativo do seu cinquentenário da
autoria do saudoso Senhor Elísio Almeida
de Azevedo, que no último Capítulo
podemos ler:
Foi o único que conseguiu organizar-se, da
produção ao consumo, garantindo a todos
os produtores o escoamento da sua
produção.

Ainda vivem algumas pessoas que
assistiram, ao calor da lareira, ao fabrico
das natas, batido de leite à força de braços
e de touço.

Foi uma caminhada
vertiginosa até ao mais
sofisticado e moderno
equipamento onde hoje o
leite é transformado nos
mais variados produtos
alimentares.
E foram os homens nascidos
nas aldeias das serras de
Sever do Vouga e de Arouca,
muitos deles que apenas frequentaram a
escola do trabalho nos campos e nos bancos
da catequese, unidos pelos laços da
vizinhança e da solidariedade que reagindo
contra a injustiça e a opressão, souberam
abrir os alicerces de uma grande
Organização Cooperativa e com ela
conquistar a sua liberdade e dignificar o seu
trabalho.
Alguns, poucos, muito poucos já, ainda se
lembram desses tempos agrestes, dos
caminhos penosamente percorridos, dos
sacrifícios que suportaram e da imensa
alegria vivida no momento de sacudir o jugo
que os oprimia.

Outros, depois deles, tomaram o
testemunho e prosseguiram a jornada,
vencendo obstáculos e suportando sacrifícios
sem medo dos desafios, conscientes da força
que a solidariedade lhes conferia.

Não foram só os produtores de leite, foram
também os seus dirigentes, o mais
qualificado dos quadros e o mais humilde
dos seus trabalhadores que fizeram da
Lacticoop uma das maiores empresas
nacionais do ramo agro-alimentar.

Todos juntos, herdeiros de uma cultura de
solidariedade, que atravessou os tempos e
venceu as dificuldades, souberam, em união,
continuar o trabalho começado há cinquenta
anos e que a outros cabe continuar com o
mesmo espirito de humildade e a mesma
cultura de cooperação.

São outros tempos e são difíceis os dias que
os produtores de leite hoje atravessam e,
por isso mesmo, mais necessário se torna
evocar os homens de há cinquenta anos
souberam unir-se para vencer.

Só unidos e solidários entre si, entre as suas
Cooperativas e a sua União será possível
continuar, derrubando as dificuldades de um
caminho que só será possível percorrer com
êxito cooperando.
É com fé e determinação que se consegue, é
querendo, que se ultrapassa o desânimo e
se vencem os desafios.”

Passados mais dez anos e agora que
estamos a viver e comemorar o

sexagésimo aniversário da Lacticoop, as
transformações do sector do leite
continuam a acontecer a uma velocidade
vertiginosa.

Em 2015 acabou o Regime da Imposição
Suplementar, que de alguma forma
protegia os produtores de leite dos
Estados membros da União Europeia
mais frágeis como o nosso, criando
abertura ao aumento da concorrência
externa no mercado dos produtos
lácteos. De repente alguns países da EU
começaram a produzir muito mais leite e,
em consequência, os preços estagnaram,
atrofiando por completo a capacidade de
sobrevivência das explorações mais
vulneráveis e condicionaram de forma
severa as explorações, que embora bem
apetrechadas tecnicamente, ainda se
encontram obrigadas a amortizar os
investimentos efectuados na
modernização e capacitação da sua
estrutura.

Em 2019 a Lacticoop iniciou a
implementação do processo de
certificação em Bem Estar Animal numa

“

de 2º grau as Uniões?
Pinto Cardoso - Março de 2004
Fim de citação.

A credibilidade da Lacticoop e dos
seus valores, foi decisiva para que
no período após a revolução do 25
de Abril de 1974, o movimento
cooperativo e associativo, se
expandisse por todo o país, pelo
que foi com naturalidade que
paulatinamente foram surgindo
novas cooperativas,
particularmente depois da extinção
das Federações dos Grémios da
Lavoura da Beira Litoral e da Beira
Alta.

Foi nesta fase da vida da Lacticoop,
nomeadamente a partir do
momento em que o nosso
Comendador Prof.Telmo Martingo

de Oliveira Pato, assumiu a
presidência da Lacticoop em 1976,
que a base social da União foi
sendo alargada pelos distritos de
Aveiro, Coimbra, Leiria eViseu, sob
a batuta e estratégia do saudoso
Dr. José da Cruz Costa e do Engº
Alberto de Jesus Nunes Cardoso.
Foram estes dois prestigiados
Quadros executivos da Lacticoop,
os verdadeiros estrategas no apoio
dado à organização das
Cooperativas e principais
interlocutores na adesão das
mesmas à União.

Para melhor compreensão da
evolução do movimento associativo
das cooperativas na União, se dá
conta das adesões verificadas em
cada ano e por ordem de adesão.

1974 Cooperativa Agrícola de Criadores de Gado da Freguesia de Aguada de
Cima.
1975 Cooperativa Agrícola da Tocha.
1976 Cooperativa Agrícola do Concelho da Figueira da Foz, Cooperativa Agrícola
dos Lavradores doVale do Mondego, Cooperativa Agrícola de Estarreja,
Cooperativa Agrícola Mirense e Cooperativa Agrícola de Condeixa-A-Nova e
Penela.
1977 Cooperativa Agrícola de Anadia.
1978 Cooperativa Agrícola de Cantanhede, Cooperativa Agrícola do Concelho de
Montemor-O-Velho, Cooperativa Agrícola do Bebedouro, Cooperativa Agrícola
dos Lavradores do Concelho de Oliveira do Bairro e Copombal - Cooperativa
Agrícola do Concelho de Pombal.
1979 Cooperativa Agrícola de Soure.
1980 Camor – Cooperativa Agrícola de Mortágua e Cooperativa Agrícola do Alto
Paiva.
1982 Meagri – Cooperativa Agrícola do Concelho da Mealhada e Cooperativa
Agrícola de Miranda do Corvo.
1983 Cooperativa Agrícola deVila Nova de Poiares e Cooperativa Agrícola de
Coimbra.
1984 Cooperativa Agrícola do Concelho de Castro Daire.
1985 Cooperativa Agro-Tarouca e Lamego.
1987 Cooperativa Agrícola deVouzela (sucedendo à Cooperativa Agrícola de
Lafões).
1989 Cooperativa Agrícola deViseu.
2014 Coop2014 – Cooperativa de Produtores de Leite.

Nestes últimos cinquenta anos,
migalha de tempo que
rapidamente se escoa, o sector
do leite sofreu profundas
transformações e constituiu um
exemplo sem igual.

Paralelamente ao surgimento e
organização das Cooperativas eram
desenvolvidas acções no terreno junto
dos produtores de leite, tendo em vista a
intensificação da produção de leite e
melhoria da qualidade do leite produzido,
disponibilizando a União o apoio técnico
necessário.

É de referir que o caminho percorrido
não foi sempre fácil, nomeadamente em
fases vividas em que era difícil dar saída
ao leite recolhido, que cresceu
exponencialmente no final da década de

setenta e durante a década de oitenta,
que não era acompanhado ao mesmo
ritmo pelo mercado de consumo.

Não foi fácil gerir os parcos recursos
económicos da União, atendendo à
permanente necessidade de ampliar e
modernizar a capacidade de tratamento
e transformação das nossas fábricas.
Também aqui foi decisiva a competência
e capacidade de resiliência demonstradas
pelas Direcções e Quadros executivos
da época, que acreditaram sempre que o
caminho era seguir em frente,

acreditando que novos e melhores dias
haviam de chegar.

Com a integração de Portugal na então
C.E.E., hoje União Europeia, novos
horizontes se abriram, mas em
simultâneo também novos desafios se
depararam em face da abertura à livre
circulação de pessoas e bens nos países
que constituíam e mercado comum.
Rapidamente se começaram a sentir
pressões pelos concorrentes externos
sobre o mercado do leite em Portugal e
em consequência tornou-se necessário

Dr. José da Cruz Costa e Engº Alberto de Jesus Nunes Cardoso
principais responsáveis pela dinamização da Lacticoop a partir de 1975.

Gama de produtos lácteos da Lacticoop
na década de 1990.
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acção conjunta com as nossas parceiras
Agros e Proleite, criando uma equipa
técnica especializada para esta área, que
tem vindo a acompanhar os nossos
produtores a encontrar as soluções
tendentes à certificação das suas
explorações, evitando assim o
encerramento prematuro de algumas
delas.

Atenta ao peso que os custos de
alimentação representam na produção de
um litro de leite, a Lacticoop, renovou a
sua unidade de produção de misturas
para alimentação animal localizada nas
nossas instalações da Tocha, aumentando
a sua capacidade de produção e
armazenamento, no sentido de dar
resposta e servir um maior número de
produtores de leite.

Modernizou ainda os espaços das Lojas
Agro Rurais localizadas e Cantanhede,
Mira, Soure eVila Nova de Paiva,
tornando-as mais atractivas e funcionais
para os nossos clientes, contribuindo
assim para melhor os servir e a
fidelização dos mesmos.

Tem sido uma preocupação permanente
da Administração da Lacticoop apoiar na
medida das suas possibilidades os
produtores de leite, dando-lhe apoio
técnico de proximidade nas várias áreas
e fornecendo-lhes os factores de
produção nas melhores condições
financeiras possíveis, nomeadamente os
prazos de pagamento dos fornecimentos.

Apesar do esforço da Lacticoop em
amparar os seus produtores, vê-se
confrontada com o abandono contínuo
das explorações mais débeis, sentindo-se
impotente para, por si só, travar este
processo que se vem agudizando.
No início de 2022 foi dado um sinal claro
de melhoria do preço do leite a pagar
aos produtores, que os mesmos
consideram ainda insuficiente para fazer
face aos elevados custos de produção.

Tal como antes, é necessário procurar
caminhos que mantenham vivo o espírito
cooperativo e solidário para com os
produtores de leite ligados à Lacticoop, e
ter presente, que é com os actuais e com
os que lhe vierem a suceder, que o
futuro da Lacticoop se vai construindo,
num contexto de globalização da
economia, que exige uma grande
capacidade de resiliência dos produtores
de leite e suas organizações para
ultrapassar este ciclo menos próspero.

Por detrás da nossa Organização,
estiveram as pessoas que a serviram e as
que a servem no momento presente, que
deram o melhor que puderam e
souberam, para levar por diante os
desígnios da Lacticoop.
É pois, de elementar justiça, lembrar
algumas personalidades que serviram a
Lacticoop nos seus Órgãos Sociais e que
nos últimos dez anos vimos partir para a
eternidade.

- Comendador João Simões Pandeirada,
Presidente da Direcção entre 1990 e
1993.

- Manuel José Sousa Santos Frade –
Membro da Direcção entre 1979 e 1982.

- João Maria da Costa Perdiz, Membro da
Mesa da Assembleia Geral entre 1996 e
2009.

- Dr. José da Cruz Costa, antigo Director
Geral, que antes de ingressar de
Ingressar na Lacticoop fez parte da
Comissão Liquidatária da Ex-Federação
dos Grémios da Beira Litoral. Dedicou
cerca de um quarto de século da sua
vida à Lacticoop, tendo sido o estratega
principal do seu desenvolvimento e que
ficou ligado aos principais marcos
históricos da Lacticoop.

- Comendador Prof.Telmo Martingo de
Oliveira Pato, figura incontornável entre
os dirigentes da Lacticoop, foi Presidente
de todos os Órgãos Sociais da Lacticoop,
destacando-se o cargo de Presidente da
Direcção entre 1976 de 1990.

- Dr. David Dias Cabral, Presidente da
Direcção entre 1972 e 1976 eVogal da
Direcção entre 1990 e 1991.

- Victor Tomaturgo Simões Nunes,
membro da Direcção entre 1986 e 1993
e membro do Conselho Fiscal entre
2002 e 2005.

- Dr.António Joaquim Marques Tavares,
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
de 1976 a 1993.

- Manuel Joaquim Dias, membro do
Conselho Fiscal entre 1996 e 2004.

- Manuel Dias, membro da Mesa da
Assembleia Geral entre 1979 e 1993 e
membro do Conselho Fiscal entre 1993
e 1996.

- Dr.Américo Martins de Oliveira,
membro da Direcção entre 1976 e 1979.

- Hélder Serrano Batista, membro da
Direcção entre 1979 e 1982.

- Dr.Acílio Gomes Mota, Presidente da
Mesa da Assembleia Geral entre 1993 e
2002.

- Afonso da Silva Dias Libório, Membro
da Direcção entre 1982 e 1985.
- Manuel da Costa Martins, membro da
Mesa da Assembleia Geral entre 1993 e
1996.

- Prof. Honorato Neves Pinto Ribeiro,

membro do Conselho Fiscal entre 1986
e 1989 e entre 1992 e 1999, vindo
posteriormente a ser membro da
Direcção entre 1999 e 2012.

- Manuel Valinho Rodrigues Cosme,
membro da Mesa da Assembleia Geral
entre 2005 e 2009.

- Antíbio da Silva Almeida, membro da
Direcção entre 1986 e 1990 e membro
da Mesa da Assembleia Geral entre 1993
e 1999.

- Mário de Oliveira Alfaiate, membro do
Conselho Fiscal entre 1979 e 1982.
Se por acaso alguma personalidade nesta
condição não foi referenciada, deve-se ao
facto de ser do desconhecimento do
autor deste texto, penitenciando-se
desde já por alguma eventual omissão.

Para além das personalidades que
estatutariamente conduziram os destinos
da Lacticoop, há que homenagear
também todos os colaboradores, dos
mais aos menos qualificados, que ao
longo de seis décadas deram o seu
valioso contributo para engrandecer e

prestigiar a nossa Organização.

É este o legado que, de degrau em
degrau, foi sendo construído e que fica
para as gerações vindouras, e delas se
espera, que sejam capazes de o
fortalecer e revitalizar.

Nova Sede Lacticoop

Parabéns
Lacticoop

Mário Cupido

C omemora-se este ano o
sexagésimo aniversário da
União de Cooperativas de

Produtores de Leite de Entre Douro e
Mondego – Lacticoop. Sessenta anos é
uma vida e na intensa vida da Lacticoop
estão 35 da minha.

Comemorar a data e reconhecer o
êxito desta União de Cooperativas
tendo nela estado engajado e
continuando a acompanhar a sua
actividade por mais uma década, foi a
nossa opção, limitando-nos portanto a
publicar uma opinião singular.Também a
narrativa fica naturalmente limitada às
áreas mais directamente acompanhadas
e ao período em que o Movimento
Cooperativo Leiteiro desce das alturas
do Entre Douro eVouga para a Bacia
Leiteira da Beira Litoral. Esta efeméride,
pela história da Instituição e pelos

protagonistas que a viveram, merece
melhores manifestações para além
desta, por parte dos que hoje a
representam e das Cooperativas que a
integram.

Em 1972 a jovem União das
Cooperativas de Lacticínios de Entre
Douro e Mondego, constituída dez
anos antes entre o Douro e oVouga
fazia, para a época, um grande esforço
de investimento (5 349 715$50)
principalmente em equipamento para a
fábrica de Sanfins e meios de
transporte.

A necessidade do investimento deveu-
se ao aumento do volume do leite
recolhido que em 1973, já superou os
16 milhões de litros. Nessa altura, a
iniciar a actividade profissional,
abraçava o Plano de Desenvolvimento

do Leste de Angola, menos crente na
capacidade de jovem técnico do que na
validade e urgência do projecto. À
medida que atrás de nós iam ficando
populações fixadas com acesso à
escola, saúde e segurança, centenas de
ha de milho e outras culturas,
melhores acessos e obras de hidráulica
essenciais, acreditávamos que esse era
o futuro para aquele território e para
nos sentirmos úteis na comunidade e
na vida escolhida. Mas não. Com a
revolução do 25 de Abril e as
sequentes apressadas e mal
fundamentadas resoluções, a única
alternativa era abandonar o território
ao arrepio dos apelos dum candidato a
presidente do novo estado que, muito
ligado ao Leste de Angola e defensor
do projecto, acabaria alguns anos mais
tarde, depois duma guerra fratricida
comandada do exterior, morto e



humilhado. De regresso a Portugal com a
família, como milhares de outras, tivemos
que nos fazer à vida e procurar trabalho.
Integrei uma equipa do SADA (Serviço
de Apoio e Desenvolvimento Agrário) e
depressa descobri que a prioridade era
mais politizar do que desenvolver o
mundo rural.

A situação agravou-se ao ser proibido de
apoiar as iniciativas cooperativas que
começavam a surgir por serem tidas
como continuadoras da organização
corporativa, o que forçou o pedido de
demissão. Foi assim, neste contexto de
liquidação da Federação dos Grémios da
Lavoura da Beira Litoral, arranque da
maioria das Cooperativas Agrícolas e
reestruturação das poucas já existentes,
que iniciei a actividade na Lacticoop.

Em 1975, o crescente aumento da
produção de leite e a integração, nos
três últimos meses, da recolha da
organização corporativa, superou os
48 milhões de litros recolhidos em
toda a área social da União. Em 1976, do
total da recolha (mais de 140 milhões de
litros), 42,8% foi vendida à indústria
privada e 35,2% foi remetida à Junta
Nacional dos Produtos Pecuários para o
abastecimento de Lisboa. Mostrava-se
por isso urgente aumentar o tratamento,
industrialização e comercialização de
leite em natureza e produtos lácteos e
ao mesmo tempo adaptar a recolha e
melhorar a qualidade do produto.
Enquanto as cooperativas se iam
afirmando nas respectivas áreas sociais e
a Lacticoop se esforçava para rentabilizar
os circuitos de recolha e implementava
os serviços de assistência técnica,
previam-se eventuais conflitos de ordem
social que urgia prevenir.

O fim da Organização Corporativa não
ditou o despedimento da sua estrutura
técnico-administrativa, indispensável na
manutenção da actividade. Importava por

isso valorizar, enquadrar e motivar os
meios humanos existentes e aproximá-
los da nova realidade cooperativa
emergente.

Os locais de recolha passaram a ser
detidos pelas Cooperativas.Tendo em
conta o investimento que representavam,
nomeadamente as salas colectivas de
ordenha mecânica, eram muitas vezes os
pequenos comerciantes locais que
assumiam a sua construção e exploração,
apesar de concorrentes directos das
Cooperativas na sua actividade comercial
cada vez mais importante.

A outro nível a concorrência também
aconteceu entre cooperativas. Num
processo que hoje diríamos populista e

de aproximação das bases,
principalmente em concelhos
geograficamente maiores, surgiram
iniciativas cooperativas em localidades
fora da sede concelhia, que se mostraram
mais dinâmicas e aglutinadoras, capazes
até de superarem a cooperativa inicial,
herdeira do património corporativo, mas
igualmente integradas na União.
Se estas e outras preocupações do
género condicionaram a actividade dos
serviços da Lacticoop, graves limitações
estruturais, que reflectiam a realidade do
país, traduziram-se em atrasos na
modernização e prejuízos significativos.

As vias de comunicação no meio rural
mantiveram-se deploráveis durante
muitos anos. Circuitos havia que apenas
podiam ser feitos por uma ou duas
viaturas dadas as condições do piso ou a
acessibilidade de locais de recolha.

A precaridade da rede eléctrica e a
falta de potência face ao consumo,
tanto provocavam frequentes apagões
durante os temporais de inverno como
bloqueavam os tanques de refrigeração
no verão com reflexos na qualidade do
leite ou a sua perda total. E depois a
barreira ao crescimento que o
minifúndio, na sua dimensão de facto e
psicológica, constitui em toda a Bacia
Leiteira. Muito pequenas explorações,
diminutas parcelas disseminadas e sem
acesso, condicionam a transferência da
produção dos locais de recolha
colectivos para os estábulos individuais.

E assim a Lacticoop ensinou-me que
mesmo na Europa, nomeadamente em
Portugal, muito havia a fazer na
organização e desenvolvimento do meio
rural. E foi feito.
Equipas de técnicos de diferentes áreas
que a União e as Cooperativas
Associadas souberam reunir,
conseguiram alterar as condições de
produção de leite e melhorar o
rendimento dos produtores. Higiene e
qualidade da produção, sanidade animal,
fertilidade, nutrição, inseminação artificial,
contraste e recria, foram alguns serviços
levados muito a sério e sempre muito
bem aceites.

Acreditou-se na mudança, registaram-se
progressos.Assistiu-se mesmo a uma

melhoria significativa das condições de
vida das famílias. Muitos homens
emigrados puderam regressar para
ampliar os estábulos e aumentar a
produção.

Muitos filhos puderam estudar e garantir
um futuro melhor. Criou-se emprego em
regiões até aí estagnadas. Foi com gosto
que motivámos os produtores para
participarem mais activamente na vida
das cooperativas e integrarem os seus
corpos sociais. Que vimos as mulheres
participar nas formações, nos debates,
nas acções percursoras da inovação. Que
organizámos e assistimos aos concursos
pecuários. Que felicitámos os produtores
melhor classificados na qualidade. Que
recolhemos vitelas, criámos e as
devolvemos aos produtores em leilões.

Parabéns e um bom futuro, tal como foi
feliz o sonho do passado.
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“...Esta efeméride, pela história da Instituição e pelos
protagonistas que a viveram, merece melhores
manifestações para além desta, por parte dos que hoje a
representam e das Cooperativas que a integram...”

Trabalhador mais
Antigo em Actividade
na Lacticoop

M. Fernandes da Silva

F oram alguns milhares os
trabalhadores que ao longo de
seis décadas serviram com o seu

trabalho e dedicação a LACTICOOP.
Numa primeira fase a sua origem era
quase em exclusivo das freguesias de
Couto de Esteves e Rocas doVouga no
concelho de Sever doVouga, pelo facto
das mesmas serem as sedes das
Cooperativas de Sanfins e doVale do
Vouga e também onde se encontrava
aquela que foi a primeira fábrica da
União, onde a maioria prestou serviço.

Com a expansão da sua área de actuação
ao longo dos tempos, a Lacticoop passou
a ter colaboradores oriundos das mais
diversas regiões especialmente da região
centro do País, sendo que a fábrica da
Tocha, hoje propriedade da Lactogal, foi
aquela onde se concentrou o maior
número de trabalhadores, atendendo que
era também nesta que se concentrava e
transformava a maior parte do leite
recolhido. Como parte do sucesso da
Lacticoop se deve ao desempenho dos
seus profissionais, o Boletim Informativo
ouviu o trabalhador mais antigo
actualmente ao serviço.

Nome: Francisco António Pinto, 66 anos
de idade.
Naturalidade: Moçambique
Residência:Aveiro
Data de Admissão: 7 de Março de
1977
Categoria Profissional:Assessor
Técnico

B.I. - Qual o contexto que marca o seu
ingresso na Lacticoop?

F.P. - O meu ingresso na Lacticoop deve-
se essencialmente ao facto do meu Pai,
Manuel Pinto, ser à data o responsável
pela Concentração do Leite na Fábrica
da Tocha.

B.I. – Como descreve o seu percurso na
Lacticoop?

Fui admitido como colaborador para a
secção de contabilidade em Aveiro, com
a categoria profissional de estagiário
durante três anos, tendo sido
posteriormente promovido à categoria
de escriturário.
Passados aproximadamente dez anos
transitei para a Secção de Compras/
Transportes, onde me mantive até à
constituição da Lactogal em 1996, tendo
o meu trabalho sido desenvolvido
essencialmente na área administrativa
ligada aos seguros das viaturas e às
importações de matérias-primas,
nomeadamente o papel das embalagens
da Tetra Pack.

Com a reorganização da estrutura da
Lacticoop após a integração das fábricas
na Lactogal, regressei novamente à
contabilidade até aos dias de hoje.

B.I. – O que mudou na Lacticoop no
período desde a sua admissão até ao
momento actual?

F.P. - Entrei na Lacticoop numa fase ainda
de afirmação, enquanto União de
Cooperativas.Acompanhei o
desenvolvimento tecnológico e
informático nomeadamente dos serviços
administrativos. Hoje a Lacticoop dispõe
de boas ferramentas de trabalho para a

organização e gestão administrativa e
financeira, incomparavelmente melhores
às daquela época.

B.I. – Quais os momentos mais
desafiantes que viveu na Lacticoop?

F.P. - Para mim talvez os momentos mais
desafiantes que vivi na Lacticoop terão
sido provavelmente os que estiveram
ligados à apresentação e lançamento no
mercado dos novos produtos.A
Lacticoop participava nas maiores e
melhores feiras ligadas à alimentação,
como por exemplo na FIL e na Exponor,
consideradas as maiores montras do
nosso País.

B.I. - Qual o facto mais marcante que
você viveu na Lacticoop?

F.P. Poderia referir algum de muitos que
poderiam merecer esse destaque. No
entanto aquele que nunca poderia
esquecer, foi o reconhecimento da
competência profissional e do papel que
o meu Pai teve enquanto técnico
operacional de lacticínios,
particularmente no fabrico de queijo.

B.I. – Que mensagem gostaria de
deixar no âmbito dos 60 anos da
Lacticoop?

F.P. – Orgulho-me do passado e do
presente da Lacticoop e desejo aos
colaboradores vindouros que consigam
perceber a filosofia que está por detrás
da Lacticoop e que possam vir a sentir-se
honrados por nela terem trabalhado.
Não posso deixar de enviar um abraço
afectivo a todos os colegas que comigo
se cruzaram ao longo da minha carreia
na Lacticoop e agradecer-lhes a amizade
que me dispensaram, extensivo aos
antigos e actuais dirigentes da nossa
União.

B.I. – Fica assim registado o
testemunho dado na primeira pessoa,
de um dos colaboradores que mais
tempo serviu a Lacticoop (45 anos).

Obrigado Francisco Pinto!
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A Cooperativa Agrícola de Arouca
foi fundada em 30 de Março de
1944 e tem a sua sede naVila de

Arouca.
No dia 30 de março de 1944 foi
celebrada no salão nobre dos Paços do
Concelho, a escritura da criação da
Cooperativa Agrícola de Arouca que logo
em 15 de abril recebe o seu primeiro
alvará.

Iniciando a sua atividade num vão de
escada, só em 1954, começa a recolher e
desnatar o leite dos produtores inscritos
e, por sua iniciativa e em conjunto com
as cooperativas de Sanfins eVale do
Vouga, é fundada a Lacticoop, cuja
escritura é celebrada em 23 de março de
1962, no Cartório Notarial de Arouca.
Setenta e oito anos passados, a
Cooperativa Agrícola de Arouca é
detentora de ativos no valor de mais de
2.400.000 euros, um capital superior a
460.000 euros e reservas que
ultrapassam 1.600.000 euros, graças à
determinação e esforço dos lavradores,

que decidiram investir todos os
excedentes acumulados ao longo destes
78 anos.

A recolha de leite iniciada em 1954,
passou por diversas fases. À desnatação
sucedeu-se a implantação de uma rede
de recolha e abertura de um posto de
concentração. Seguiu-se a criação de uma
rede de frio que abrangia todos os locais
de recolha, feita por uma frota de
autotanques.

Em 1987 a Cooperativa recolheu
8.362.977 litros de leite de 1.271
explorações. Dez anos depois, em 1997,
recolheu 11.494.043 de apenas 642
produtores. Em 2008, recolheu
10.090.151 de apenas 100 produtores.
Em 2021, recolheu 5.632.354 de apenas
29 produtores. Esta transformação só foi
possível porque os agricultores
manifestaram uma enorme capacidade de
adaptação às novas exigências. Se todos
os outros tivessem demonstrado o
mesmo dinamismo,Arouca seria hoje um
concelho muito diferente.

Em simultâneo, a Cooperativa adaptou a
sua sede, implantada num dos melhores
locais daVila, adquiriu a Quinta da
Cavada e a Quinta Nova, construiu os
armazéns da Casinha, de Rôssas e
Cabeçais, construiu ainda o Parque de
Leilões de Gado.
A distribuição de fatores de produção
alargou-se a todo o concelho, criou o
agrupamento de Produtores de Leite, de
Defesa Sanitária e de Proteção Integrada
daVinha, os dois últimos dos quais
estendem a sua ação aVale de Cambra e
Castelo de Paiva.

Ao longo destes anos, construímos um
grande património e conquistamos o
prestígio de todos os nossos parceiros e
das mais diversas instituições.
Prestigiamos o esforço solidário de
todos os que criaram esta instituição, de
todos os que depois nela participaram e
hoje continuam unidos nesta caminhada
que prestigia o ideal cooperativo,
prestigia o nosso Concelho e prestigia,
acima de tudo, o lavrador.

Foi ele que, com o trabalho da terra que
com o seu suor fecundou, conseguiu dar
à Cooperativa Agrícola de Arouca a
grandeza que ela hoje tem e o prestígio
de que ela goza. Esquecido, desamparado
tantas vezes, encontrou na sua
Cooperativa e na solidariedade dos seus
companheiros de jornada a força para
aqui chegar e nela encontra o incentivo
para prosseguir.

Honrando a memória dos que nos
antecederam e confiando nos que nos
vão seguir, todos unidos, vamos
continuar e vamos vencer.
A Cooperativa Agrícola de Arouca tem
atualmente 5.934 associados, 17
colaboradores ao seu serviço e um
volume de negócios em 2021 de
3.338.409,23€.

Atualmente as atividades mais relevantes
são a organização dos produtores de
leite e o fornecimento dos respetivos
fatores de produção (rações, adubos,
sementes, entre outras). Encontramo-nos
também a desenvolver várias ações de
formação para munir o conhecimento
aos nossos agricultores de forma a
aperfeiçoarem a sua atividade agrícola.
De referir os cursos de conduzir e
operar o trator em segurança,
transporte de animais vivos, aplicadores
de produtos fitofarmacêuticos, apicultura,
entre muitos outros.

Além destas atividades mais relevantes,
temos também o serviço SAAF (Serviço
de aconselhamento agrícola e florestal),
candidaturas e apoios, parcelário, sector
vitícola, SNIRA e OPP (organização dos
produtores pecuários).

Tem ocorrido um decréscimo acentuado
no efetivo pecuário.A faixa etária dos
nossos produtores de leite é muito
avançada e não existem perspetivas para
cativar jovens agricultores.

A nível do setor pecuário podemos
dividir o setor em leiteiro e não leiteiro.
Com o encerramento dos postos de
leite o número de produtores diminuiu
drasticamente, em 1987 tínhamos 1271
produtores e em 2019 apenas 33. Em
1987 produziam 8.362.977 litros de leite

e em 2019 produziam 6.273.441 litros de
leite. Como se verifica, não existe a
mesma proporcionalidade entre o
decréscimo de produtores e a produção
de leite. Os produtores existentes
absorveram uma parte do efetivo dos
produtores que encerraram a sua
atividade.

A diminuição do efetivo e as más práticas
de gestão fizeram com que a atividade
comercial diminuísse.A tendência
continua a ser para a diminuição do
efetivo e dos produtores.
No campo da vinha tem-se verificado o
aparecimento de novas vinhas e
produtores, com novas mentalidades.
Procuram aconselhamento técnico para
produzirem com melhor qualidade.A
cooperativa presta tanto serviços de
aconselhamento a nível do campo como
laboratorial.

Procuramos que as nossas técnicas
estejam atualizadas, principalmente ao
nível dos produtos fitofarmacêuticos.
A nível da sanidade animal, continuamos
a prestar todos os serviços inerentes a
esta secção, através da OPP.

Continuamos com a estufa a produzir
hortícolas, ornamentais e florestais.
Estamos a criar uma secção, ou seja, uma
OP de produtores de mel.
A Cooperativa é uma instituição que
promove a regularização e estabilização
de preços dos fatores de produção e
presta apoio aos agricultores, através dos
seus técnicos e outros colaboradores. O
agricultor sente que tem na sua
Cooperativa um pilar e incentivo para o
ajudar ao longo do seu percurso,
fazendo-o sentir que não está só.

A Lacticoop faz a gestão da produção e
desenvolve a recolha de leite formando e
informando os produtores acerca dos
parâmetros de qualidade a cumprir. É ela
que analisa e informa os produtores de
como devem proceder para melhorarem
os parâmetros de qualidade do leite,
porque o mercado é cada vez mais
exigente.

Sendo Arouca um concelho que tem uma
forte raiz rural, o Sector agrícola tem os

seus produtores bastante envelhecidos,
não tendo quem os queiram suceder e o
rendimento da atividade não é atrativo,
pois este não acompanha o aumento dos
custos associados.As entidades oficiais
têm aqui um papel decisivo na inversão
desta tendência e na fixação da
população nas regiões do interior,
sobretudo os jovens, com medidas par
estimular a produção local, combater o
abandono das terras, incentivar novos
produtores e aumentar a coesão
territorial, por forma a apoiar a
revitalização e inovação da prática
agrícola e de forma sustentável,
incentivando a melhores práticas
agrícolas em prol do meio ambiente.

A Cooperativa também vê a agricultura
familiar com potencialidades de
desenvolvimento, assim hajam condições
para o seu sucesso, sendo as mais
importantes: Em primeiro lugar, o apoio
político e a oferta de inovações técnicas
e institucionais apropriadas às
explorações, acompanhados de medidas
de política económica de apoio a
exploração (investimento, subsídios,
entre outras), sem os quais nada poderá
mudar. Em segundo lugar, e porque
individualmente não teriam a capacidade
de levar a cabo esta modernização, a
necessidade para os agricultores de se
organizar, através de uma instituição de
enquadramento, a Cooperativa.

A Cooperativa é um forte pilar na região,
estabilizando o preço de custo dos
fatores de produção, sendo a parceira
dos agricultores, estando sempre
presente para defender os seus
interesses, ajudando-os ao longo do seu
percurso, com acompanhamento técnico
e profissionalizado das produções
agrícolas e dando-lhes formação,
fazendo-os sentir que não estão sós.

A Cooperativa está presente no
concelho para incentivar a produção
agrícola. É importante que os
agricultores tenham um papel mais ativo
nas decisões políticas, para que desta
forma possa ocorrer um maior incentivo
à produção e desenvolvimento da
agricultura no concelho de Arouca.

Cooperativa
Agrícola de
Arouca, C.R.L.

Dr. Joaquim Andrade Duarte Reis
(Presidente C. Administração)

Localização Arouca

Número de Associados 5 934

Número de Colaboradores 17

Volume de Negócios em 2021 (€) 3 338 409

Data de Adesão à Lacticoop 23/03/1962
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A Cooperativa Agrícola doVale do
Vouga, C.R.L, com sede em
Couto de Cima, freguesia de

Couto de Esteves, Concelho de Sever do
Vouga, com 98 anos de idade é a
Cooperativa mais antiga do país,
apresenta um historial de vicissitudes a
que só a determinação de vários homens
que a lideraram e o apoio incondicional
da lavoura associada, garantiram a sua
continuidade.

Foi a 15 de Fevereiro de 1924 que uma
Assembleia de produtores de leite levada
a cabo na aldeia, o povo da freguesia de
Couto de Esteves, nomeou um grupo de
três homens para dirigirem os seus
destinos.

O entusiasmo reinante permitiu a
inscrição de 60 associados com uma
quota individual de 100$00, com o que
se constitui o capital social da
Cooperativa. Mas a aquisição de
equipamento necessário para a produção
de manteiga então principal produto do
leite, ultrapassava aquela quantia,
corajosamente empenhando a sua
palavra, aqueles homens contraíram um
empréstimo e em apenas quinze dias, a

lavoura associada começou a produzir
manteiga.

Começou, assim a funcionar no dia 1 de
Março de 1924 a primeira Indústria
Cooperativa de Portugal, cujo produto
começou a ser vendido em todo o País
com a marca “FRATERNIDADE”.

A Cooperativa Agrícola doVale deVouga
orgulha-se de ter sido em 1962, uma das
três Cooperativas fundadoras da
LACTICOOP, a par da Cooperativa
Agrícola de Arouca e da Cooperativa
Agrícola de Sanfins também sedeada no
concelho de Sever doVouga.

A realidade do sector leiteiro daquela
época era totalmente diferente da que
conhecemos hoje. Inicialmente do leite
rico em matéria gorda, produzido quase
em exclusivo por vacas da raça
Arouquesa, apenas se aproveitavam as
natas para a produção de manteiga,
devolvendo-se o leitelho aos produtores
para alimentação de outros animais
domésticos em particular os suínos.

Eram poucos os produtores que tinham
mais que uma ou duas vacas, cuja

principal função era utilizá-las no
trabalho agrícola para lavrar os campos e
tração animal nos carros de bois com
rodas de raios de madeira ou de ferro,
carregando os mantimentos dos campos
para as habitações dos seus
proprietários.

Mas foram estes pequenos produtores,
gente humilde e a maior parte deles
analfabetos, que tiveram a visão, de que a
melhor forma de potenciar os seus
rendimentos, era criar uma estrutura
associativa que os pudesse ajudar a dar
saída ao seu produto a um preço mais
justo.

Hoje a Cooperativa é constituída por
cerca de 3600 Associados e a área Social
circunscreve-se a parte dos concelhos de
Sever doVouga,Vale de Cambra, Oliveira
de Frades, S. Pedro do Sul eVouzela.

A Cooperativa possui três colaboradores
e oVolume de Negócios no ano de 2021
foi de
757.643,13€.

O sector leiteiro era a atividade mais
relevante desta Cooperativa, mas com a

entrada de Portugal para a Comunidade
Económica Europeia, e com o passar dos
anos, o que parecia ser um bom
“negócio”, revelou-se bastante diferente.
Com a implementação em Portugal do
Regime de Quotas Leiteiras, recebeu-se
dinheiro para deixar de produzir leite, os
preços ao produtor não acompanharam
o custo das matérias-primas, pelo que a
maior parte dos produtores acabaram
com a produção de leite.

Para a Cooperativa funcionar de modo a
servir os nossos associados, a
Cooperativa teve que apostar na área
comercial, com a diversificação de
produtos em armazém, alargando a sua
intervenção para a venda de múltiplos
produtos de apoio à agricultura,
máquinas, ferramentas, tubo, rações,

adubos, fitofármacos, sementes, drogaria,
etc

Quanto ao futuro da Cooperativa, as
perspetivas não são as melhores, a
maioria das pessoas que se mantém
ligadas à agricultura são pessoas com
idade avançada, pois os mais novos não
querem sacrificar a sua vida de forma
inglória, com baixo rendimento, trabalho
penoso e sem horário de trabalho
definido.

A região em que nos encontramos está
hoje praticamente povoada por floresta,
a maior parte dela desordenada, e mato
espontâneo, que ciclicamente são pasto
das chamas durante o verão, devastando
a flora e fauna, criando assim uma
paisagem desoladora que se regenera

lentamente.

Julgamos da maior importância que a
tutela disponibilize incentivos aos
pequenos proprietários para cuidarem
das suas parcelas, através de apoios
directos à manutenção da floresta,
possibilitando assim ter algum
rendimento adicional.

Não nos podemos esquecer que os
pequenos agricultores são os primeiros
protectores do meio ambiente e os que
podem evitar o despovoamento dos
pequenos lugares e aldeias,
nomeadamente das regiões mais
interiores do nosso território, pelo que
se revela da maior importância criar as
condições mínimas para que neles se
possam manter.

Cooperativa
Agrícola do Vale
do Vouga, C.R.L.

Cooperativa
Agrícola De Sanfins
C.R.L

Martinho Tavares Figueiras
(Presidente C. Administração)

Germano Marques Ventura Marta
(Presidente C. Administração)

Localização Couto de Esteves
Sever doVouga

Número de Associados 3 600

Número de Colaboradores 3

Vol. de Negócios em 2021 (€) 757 643

Data de Adesão à Lacticoop 23/03/1962

Localização Sanfins
Sever doVouga

Número de Associados 500

Número de Colaboradores 10

Vol. de Negócios em 2021 (€) 630 000

Data de Adesão à Lacticoop 23/03/1962

Março de 1924 – Início da Cooperativa

O Visconde de Nandufe – Tondela
adquiriu em França uma
desnatadeira centrífuga que

instalou em Sanfins, Sever doVouga, no
ano de 1893, onde fundou uma fábrica de
lacticínios – a primeira do país.

Volvidos alguns anos vendeu-a aos
Almiros de Campo de Besteiros,Tondela,
cuja razão social era “Almiros &Viana”
tendo como principal elemento o capitão

João Almiro, com funções de gerência.
Esta fábrica, iniciada em 1893, funcionou
como única transformadora dos
produtores de leite de Sanfins, Sever do
Vouga e zonas limítrofes até março de
1924.
Em março de 1924 os industriais de
lacticínios reuniram-se em certa zona da
região, onde combinaram depositar 10
000$00 (cerca de 50,00€), o que na
altura era muito dinheiro, para não
fazerem concorrência entre eles, e
resolveram baixar o preço do leite que

estavam a pagar à produção. Estavam a
pagar a 1$20 o litro e combinaram pagar
só a 0$70 o litro, (em euros 0,00599 € e
0,00349 € respectivamente).
Na sequência desta baixa tão brusca,
juntaram-se os maiorais do lugar de
Sanfins que eram o Capitão Bernardo
Barbosa de Quadros, Manuel Tavares
Machado, Manuel Tavares Coutinho,
António Augusto Soares Coutinho,
Firmino Mendes Carneiro, Manuel
JoaquimTavares Coutinho. Decidiram
que não entregariam o leite a esse preço.
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Puseram-se ao pé da casa do Castro, que
era pouco antes da entrada da fábrica, e
mandaram os produtores para trás
quando vinham trazer o leite.

O Ribeira, que vinha com o leite de Irijó,
tentou avançar e partiram-lhe a cântara
onde trazia o leite. Não entrou nenhum
leite e foram à desnatadeira e tiraram-
lhe a turbina.Assim começou a greve dos
produtores e o Almiro &Viana teve que
ir embora.

Enquanto durou a greve os produtores
faziam a manteiga em casa.
Começaram então com a cooperativa
que teve início na casa do Sr. Manuel
JoaquimTavares Coutinho (hoje casa do
Sr. Bernardo Machado).
Como era uma casa pequena para o
efeito, passaram para uma casa mais
abaixo, do Sr. Capitão Bernardo Barbosa
de Quadros. Como tinham de pagar
renda que era de mil réis e a casa
também já era pequena angariaram
dinheiro e os sócios foram buscar pedras
e outros materiais para construir uma
nova na Fonte do Lameiro.

O leite era desnatado e a nata levada em
latas, por mulheres a pé, aVale de
Cambra.
A cooperativa passou por várias
privações, não só pela falta de meios
financeiros, como ainda pelos ataques
vários infligidos pelos industriais de
lacticínios.

Sabemos apenas que já em 1927, com 3
anos de existência, ainda o seu fabrico
era deficiente, e, que com muita
dificuldade se colocava no comércio.
De março de 1924 a fevereiro de 1937,
funcionou como Sociedade Industrial,
embora sob a forma de Cooperativa.

Por alvará de 27 de fevereiro de 1937,
publicado no Diário do Governo II série,
número 59, de 12 de março, pelo então
Ministro da Agricultura, Rafael da Silva
Neves Duque, razão porque podemos
considerar a nossa Cooperativa, a mais
antiga do País, oficialmente constituída.
Inicialmente a cooperativa só separava a
nata do leite, nata esta que vendia aos
industriais, primeiro ao Martins e Rebelo,
deVale de Cambra e depois ao Custódio
Pereira Dias, de Catives.
Passado algum tempo, a cooperativa
sentiu-se lesada e comprou um pipo e
um malachador e passou a fabricar a sua
própria manteiga.

Como era uma manteiga muito apreciada
e procurada passou a chamar-se
«Delícia».

Quase toda a produção de manteiga era
vendida para a região de Lisboa. Era
transportada até à estação de caminhos-
de-ferro de Paradela, Sever doVouga, por
mulheres que levavam as caixas à cabeça,
que seguiam a pé pelos atalhos
existentes. Outras seguiam pelos Amiais
e aí atravessavam o rioVouga em
pequenas bateiras e seguiam caminho até
à estação de caminhos-de-ferro de
Ribeiradio, Oliveira de Frades.

A manteiga, principalmente noVerão, era
guardada na mina dasVinhas (ainda hoje
existente e que fica um pouco mais à
frente de onde era a cooperativa) por
ser muito fresca.

Aconteceu que a fábrica começou a ficar
pequena para absorver todo o leite dos
associados, dado que a área social da
cooperativa foi alargando às freguesias
vizinhas e até para fora do concelho de
Sever doVouga.Assim em 1949 começou
a ser construída uma nova fábrica, no
local onde ainda hoje está implantada,
que começou a laborar em janeiro de
1953.

Em 1962 surgiu a criação da União de
Cooperativas da Lacticínios de Entre
Douro eVouga.Aderiram a esta União, a
Cooperativa Agrícola de Lacticínios de
Sanfins, a Cooperativa Agrícola de
Lacticínios doVale doVouga, de Couto
de Esteves, Sever doVouga, e a
Cooperativa Agrícola de Lacticínios de
Arouca.

Esta União passou a utilizar as
instalações da Cooperativa de Sanfins,
por reunirem melhores condições de
localização, água em abundância e
terreno para alargamento das
instalações.

Iniciou a sua actividade com o fabrico de
manteiga e leite do dia, nesta altura a
marca comercial passou a ser
«GRESSO». Designação aceite de forma
unânime pelas cooperativas associadas.A
origem deste nome está no rio “Gresso”
que nasce na serra do Arestal, passa
entre Sanfins e Couto de Esteves e aflui
para o rioVouga, incluindo assim toda a
área produtiva da altura.

O fabrico de queijo e a recolha total do
leite, (que deixou de ser desnatado nos

locais de recolha) só em 1967 teve o seu
arranque, bem como o arrefecimento e
pasteurização do leite.

Foi em 1972 que se deu o alargamento
da União até ao Mondego, passando a
designar-se «União de Cooperativas de
Produtores de Leite de Entre Douro e
Mondego, UCRL», com a sigla
“LACTICOOP”.

A Lactogal utilizou a fábrica de
Lacticínios da Cooperativa de Sanfins até
dezembro de 2008, altura em que mudou
para uma fábrica nova construída em
Oliveira de Azeméis.

Marcos históricos da Cooperativa
Agrícola de Sanfins, CRL.

Início: março de 1924.
27 de fevereiro de 1937, estatutos
aprovados por ALVARÁ, no diário do
governo n.º 59 de doze de março do
mesmo ano.

Em 1977 com a extinção dos “Grémios
da Lavoura” a Cooperativa tomou conta
das instalações e da parte comercial até
aí exercida pelo Grémio da Lavoura de
Sever doVouga.

Em 1985 foi construído em Sanfins um
armazém para dar apoio ao que já existia
em Sever doVouga, para venda aos
associados de factores de produção.

Em 1998 foi construído na rua da Igreja,
em Sever doVouga, um complexo
comercial e habitacional, em que a
Cooperativa adquiriu a Cave e a Sub-
cave.

Na Sub-cave funciona a loja da
Cooperativa, onde os associados e os
clientes em geral se podem abastecer
dos produtos para as suas explorações e
outros.
A cave está alugada.

Em agosto de 2004, entrou em
funcionamento a Secção Florestal.

Em janeiro de 2007, foi formada uma
equipa de Sapadores Florestais.

Em maio de 2015, a Cooperativa instalou
a sua sede na antiga fábrica de lacticínios,
onde tem um posto de abastecimento de
combustíveis e uma loja de venda ao
público de produtos para a agricultura e
outros.

A Cooperativa Agrícola dos
Criadores de Gado da Freguesia
de Aguada de Cima Crl, está

sediada na Praça de Santa Eulália, lugar e
freguesia de Aguada de Cima, concelho
de Águeda.

A Cooperativa foi constituída a vinte de
Dezembro de mil novecentos e sessenta
e cinco, tendo definido na altura como
área de atuação o setor leiteiro,
intermediando o escoamento da
produção dos seus associados.

Em mil novecentos e noventa, em

resposta às necessidades dos seus
associados, constitui no seu seio a
Organização de Produtores Pecuários de
Águeda e Sever doVouga, alargando em
dois mil e um a sua zona de intervenção
aos concelhos vizinhos de Anadia e
Mealhada.

Neste momento a Cooperativa dispões
de 3 colaboradores no seu quadro de
pessoal composto por um veterinário,
um auxiliar técnico de pecuária e uma
administrativa.

Durante o ano de dois mil e vinte o

volume total de negócios da Cooperativa
foi de 1.350.951.05€.
Nos últimos três anos a principal
atividade desta organização, consiste na
execução dos planos sanitários conforme
determinação da Direção Geral de
Veterinária.

Felicitamos a Lacticoop pelo seu 60º
aniversário e manifestamos o nosso
agradecimento pela colaboração dada ao
longo dos 48 anos da nossa ligação à
União.

Cooperativa
Agrícola dos
Criadores de Gado
da Freguesia de
Aguada de Cima,
C.R.L.

Álvaro Manuel Estima Soares
(Presidente C. Administração)

Localização Aguada de Cima
Águeda

Número de Associados 1300

Número de Colaboradores 3

Vol. de Negócios em 2020 (€) 1 350 951

Data de Adesão à Lacticoop 27/06/1974
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A Cooperativa Agrícola da Tocha
tem a sua sede social naVila da
Tocha, concelho de Cantanhede

e foi constituída a 16 de agosto de 1974.
A formação da Cooperativa Agrícola
surge nos pós 25 de Abril revolucionário,
e no seguimento da extinção dos
Grémios da Lavoura. Período conturbado
da nossa história onde a Cooperativa
Agrícola da Tocha assume desde logo a
sua posição e onde tem o seu primeiro
grande teste e papel preponderante na
criação das áreas sociais das
Cooperativas da região.

A Cooperativa Agrícola da Tocha tem na
década de 80 e 90 os seus anos de ouro,
alavancada essencialmente na produção
de leite.Aliás a Cooperativa Agrícola da
Tocha foi forjada com a produção de
leite.

A Cooperativa Agrícola da Tocha chegou
a ter em atividade cerca de 2500
produtores de leite, na sua grande
maioria pequenos produtores,
produzindo cerca de 16 milhões de litros
de leite ano.A partir do início do ano

2000, dá-se o início da queda do setor
leiteiro da região, fruto de várias
circunstâncias, desde logo porque até
então quase toda a população da região
da gândara era dedicada á agricultura e
no final da década de 90 e início de 2000,
começa a haver um crescimento de
pessoas empregadas, fruto do
aparecimento de novas oportunidades,
de novas formas de vida.Aliado a este
facto, as políticas e estratégias erradas ao
longo de vários anos, levaram o setor a
uma redução drástica e neste momento
quase insustentável para que vive do
leite.

Em paralelo a Cooperativa Agrícola da
Tocha cria no final da década de 80 uma
pequena mercearia que foi crescendo ao
longo das décadas e hoje é um
supermercado de referência na região
com cerca de 1500m2 de áreas
disponível com uma diversidade de
produtos a todos os níveis.

Como todos sabemos a agricultura na
região tem sofrido grandes

constrangimentos ao longo dos anos, em
especial o setor leiteiro. No entanto
enquanto houver caminho para andar a
Cooperativa Agrícola da Tocha caminhará
ao lado dos produtores de leite.

A Cooperativa Agrícola da Tocha tem
hoje ao dispor do seu Cooperador: Um
Supermercado, loja e armazém agrícola,
posto de combustíveis, farmácia
veterinária, serviço de contabilidade
agrícola para pequenos agricultores,
apoio técnico e formação profissional.
A atual direção acredita que há e haverá
mais vida agrícola para além da produção
de leite, e nesse contexto a Cooperativa
está sempre do lado da solução e nunca
do problema.

A Cooperativa Agrícola da Tocha tem
atualmente 4290 Cooperadores e 86
colaboradores, tendo gerado um volume
de negócios em 2021 superior a 12
milhões de euros.
As principais áreas de intervenção da
Cooperativa são a Produção de leite,
Venda de fatores de produção para

atividade agrícola,Venda de bens de
consumo-Supermercado,Venda de
combustíveis e lubrificantes,Apoio aos
agricultores na formação profissional,
subsídios, contabilidades agrícolas.

A Cooperativa Agrícola mantém a sua
atividade estável e bem alicerçada, sendo
que ao longo dos últimos 3 anos e em
contraciclo com o passado, tem
aumentado o seu volume de negócios,
sinal que os nossos cooperadores
recuperam alguma confiança perdida no
passado. E isso deixa-nos confiantes para
o futuro.

A Cooperativa Agrícola da Tocha
desempenha um papel importantíssimo
na região quer ao nível da agricultura
como é óbvio, quer ao nível social e
empresarial.Ao longo dos 48 anos de
vida da Cooperativa Agrícola da Tocha,
esta teve sempre um papel
importantíssimo no quotidiano na região
gandaresa.

No momento em que a Lacticoop
completa o 60º aniversário da sua
fundação há a evidenciar que teve e tem
um papel incontornável na organização
da produção de leite.A instituição foi
muitas vezes o pilar das grandes
decisões ao longo dos tempos. O seu
importante papel na união das
cooperativas de leite, não pode ser

esquecido, nem escamoteado.
Podem-se questionar muitas decisões e
estratégias ao longo destes 60 anos de
trabalho, no entanto a organização foi e
é importantíssima nesta sua função.
Aliás, penso até que num futuro muito
próximo a Lacticoop terá desafios
importantíssimos e um papel uma vez
mais de grande relevância nos tempos
difíceis que se avizinham.

Como presidente jovem que sou e de
notória irreverência, penso que a
Lacticoop precisa da firmeza que a
identifica, mas precisa acima de tudo de
novos desafios e motivações. É
importante vincar a importância da
Lacticoop na união das suas
Cooperativas, importância essa, que
muitas vezes são esquecidas pelas
próprias Cooperativas.

As nossas maiores preocupações são o
abandono dos terrenos agrícolas e a
agricultara em geral, chegando aos
extremos de não se conseguir identificar
os proprietários. É gritante ao estado em
que esta situação chegou.

A atual direção tem-se multiplicado em
várias reuniões e contatado várias
instituições que são fundamentas para
que se possa tentar resolver este
problema. No entanto as portas não se
abrem. Na verdade, sentimos que não há

vontade política, nem se define como
prioritário a resolução deste problema
na agenda do nosso governante.

A Cooperativa Agrícola da Tocha fará
sempre parte da solução e nunca do
problema, é importante que as pessoas
olhem para as Cooperativas Agrícolas
como estrutura de apoio e suporte quer
nos bons e maus momentos.

Não podemos ter as cooperativas
apenas com a componente de negócio
puro, temos de olhar para os
agricultores como o bem mais precioso
da instituição Cooperativa.

Hoje os produtores de leite são o
parente pobre da agricultura,
trabalhando de noite e dia para
conseguir atingir os seus objetivos, onde
cada vez mais o setor se degrada sem
perceber o que o futuro lhes reserva.
No entanto a Cooperativa estará
sempre ao lado dos produtores de leite.
Como já disse anteriormente, enquanto
houver caminho para andar a
Cooperativa Agrícola da Tocha seguirá ao
lado produtores.

O que disse anteriormente é válido
também para os agricultores em geral,
sejam pequenos agricultores, sejam eles
de grande dimensão.

Cooperativa
Agrícola da Tocha,
C.R.L.

Bruno Alexandre da Silva Marques
(Presidente C. Administração)

Localização Tocha
Cantanhede

Número de Associados 4 290

Número de Colaboradores 86

Volume de Negócios em 2021 (€) 12 000 000

Data de Adesão à Lacticoop 26/01/1975

60 Anos de Cooperativismo ao Serviçodos Produtores de Leite



2 2
2322 5

A Cooperativa Agrícola dos
Lavradores doVale de Mondego,
C.R.L., tem a sua sede em

Ferreira-A-Nova no concelho da Figueira
da Foz.
Foi constituída em 1976 por um grupo
de agricultores tendo como objectivo
imediato a defesa dos agricultores, que
estavam a ser prejudicadíssimos pelos
comerciantes, de tal forma que nunca
lhes sobrava nada do seu árduo trabalho.
Formada a Cooperativa, todos os
produtos para a agricultura eram ai
movimentados. Para isso construi-se um
armazém com dimensão para as
necessidades dos associados.

Em seguida para ajudar os agricultores
foi constituída a secção leiteira e ai
notava-se a alegria dos agricultores, pois
passaram a ter uma razoável fonte de
rendimentos.
Depois foi criada uma secção veterinária
para garantir apoio aos associados e
controlo da sanidade animal.
Depois seguiu-se a abertura das bombas
de combustível e a instalação da Caixa
de Credito Agricola nas instalações da
Cooperativa.
A Cooperativa tem hoje 3013 associados
e 14 trabalhadores e teve no ano de

2020 um volume de negócios de
2.428.739,31€.

As principais actividades desenvolvidas
pela Cooperativa em prol dos seus
associados são:
- Venda de fatores de produção agrícola.
- Apoio aos agricultores nos pedidos das
ajudas no âmbito da PAC e PDR2020.
- Venda de combustíveis.
- Supermercado de consumo.
- Formação profissional
Todas as atividades que a Cooperativa
representa estão a ser feitas, claro que
com uma menor dimensão, mas é a
necessária aos associados existentes.
O papel desempenhado pela
Cooperativa continua a ser muito
importante porque para os associados é
nesta casa onde encontram a solução
para os seus problemas diários e em
quem confiam pela forma que sempre
foram recebidos e respeitados no seu
atendimento.

A Lacticoop e a Cooperativa fizeram
trabalho em conjunto e que produziu
muitos frutos aos produtores de leite,
que tinham sido abandonados pela
Martins e Rebelo e outras empresas do
setor. Pois estas não estavam organizadas

para atender as necessidades dos
produtores. Isto veio ajudar muito na
altura quem produzia leite, numa fase em
que o leite dava muito lucro aos
produtores.

A Cooperativa pretende continuar a
prestar o melhor serviço nas diversas
áreas aos seus associados, em linha com
tudo o que temos vindo a fazer, em
benefício dos associados que irão
necessitar dos serviços da Cooperativa,
mesmo que com menor dimensão.A
agricultura está como todos sabemos,
mas temos a esperança de um futuro
melhor, e até lá, temos de adaptar o
casaco ao corpo que temos.

A todos os associados e clientes dos
vários setores da Cooperativa,
manifestamos o nosso agradecimento e
toda a colaboração, porque sem eles não
existiria a sua Cooperativa
Finalmente a todos os produtores de
leite e agricultores que são os que mais
trabalham e não veem rendimento, dizer-
lhes que estamos gratos a todos pela
colaboração e contem sempre com o
apoio que necessitarem da sua
Cooperativa, como sempre aconteceu
durante os anos de vida desta casa.

Parabéns LACTICOOP UCRL. E a todos
os colaboradores do passado e presente
pelos 60 anos ao serviço da agricultura e
pecuária da Beira Litoral.

Cooperativa Agrícola De Cantanhede,
C.R.L. tem vindo a fazer tudo, com os
meios que tem, para fazer engrandecer a
nossa União.A nossa adesão á grande
instituição e família Lacticoop deu-se já
no ano longínquo de 1978, e esta
Administração orgulha-se muito de
continuar a defender o trabalho de muita
gente que por aqui passou, mantendo a
Organização activa.

Activa, em parceria com as lojas Terra a
Terra que disponibilizam todos os
factores de produção de que os

agricultores necessitam, defendendo
sempre as melhores soluções disponíveis
no mercado.
Activa, com um balcão da Confagri, onde
todos podemos fazer as nossas
candidaturas às ajudas e outros serviços
disponíveis através desta organização.
Activa, com a cedência de instalações e
colaboração com a OFA - (Associação
de desenvolvimento Florestal, sem fins
lucrativos), que faz projectos na área
florestal e serviços florestais.
Activa, na defesa do produtor de Leite, e
agricultores em geral.

Muito mais queríamos fazer, é difícil. Nas
assembleias gerais pedimos sempre a
colaboração de todos com sugestões
para que possamos fazer diferente.

Estamos sempre em contacto e com
grande abertura ao desenvolvimento,
desde que sustentável.

A Cooperativa Agrícola de Cantanhede,
quer fazer tudo para melhorar o
rendimento da população agrícola,
através do apoio aos produtores em
todos os aspetos relacionados com a sua
atividade, aos que já se encontram
instalados e aos jovens que pretendam
instalar-se como empresários agrícolas.
Vamos todos caminhar nesse sentido.
Á Lacticoop: Esperamos manter mais 60
anos de estreita colaboração com o
mundo Rural.

Se é difícil, è. Se fosse fácil, não eramos
necessários.

Cooperativa
Agrícola dos
Lavradores do
Vale do Mondego,
C.R.L.

Cooperativa
Agrícola de
Cantanhede,
C.R.L.

Joaquim Santos Gil
(Presidente C. Administração)

Manuel Lindo Cardoso
(Presidente C. Administração)

Localização Ferreira-A-Nova
- Figueira da Foz

Número de Associados 3 013

Número de Colaboradores 14

Volume de Negócios em 2020 (€) 2 428 739

Data de Adesão à Lacticoop 02/07/1976

Localização Cantanhede

Número de Associados 3 200

Volume de Negócios em 2021 (€) 387 129

Data de Adesão à Lacticoop 28/03/1978
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S ediada na rua S. Sebastião, nº 63
3144-001 Montemor-O-Velho, foi
constituída em 1977.Atualmente

conta com 4732 Associados, 30
colaboradores e um volume de negócios
de 14 355 914€ (2020).

O papel da Cooperativa Agrícola do
Concelho de Montemor oVelho no
apoio aos seus Associados está centrado
em quatro áreas essenciais,
nomeadamente na formação, assistência
técnica, fornecimento dos fatores de
produção e escoamentos dos produtos
das suas explorações (leite, batata, milho,
arroz e outros cereais).

A Cooperativa ao longo destes anos tem
desempenhado um papel muito
importante na construção das fileiras do
milho, arroz e batata para a região do
Baixo Mondego.

Na área do milho, ao longo das últimas
décadas, contribuiu decisivamente para a
afirmação desta cultura, no Baixo

Mondego, através do apoio técnico
disponibilizado aos seus Associados.
Colocou à disposição dos seus
Associados semeadores, sachadores e
corta-silagens para apoiar os pequenos
agricultores. Desde 1992 possui uma
unidade de secagem com uma capacidade
de secagem de 200ton/dia e de
armazenamento para 3000ton de forma
a garantir a secagem e escoamento do
milho dos seus Associados. Especializou-
se nos segmentos do milho grado para
rações, milho branco para panificação e
milho redondo para o mercado dos
columbófilos. Nestes segmentos
transaciona cerca de 14 000ton/ano.

No setor do arroz, tem desenvolvido
todos os esforços no sentido de
melhorar as práticas culturais para
garantir a sustentabilidade da cultura no
Baixo Mondego. De realçar que a região
do Baixo Mondego, pelas suas
características edafo-climáticas produz
um arroz carolino de excelente
qualidade, provavelmente uns dos

melhores do mundo.A insolação, a
humidade e as temperaturas amenas ao
longo do seu do ciclo permitem uma
maturação suave e a obtenção de um
tipo de arroz com grãos soltos,
cremosos, macios, com uma camada
superficial lisa e oleosa e grande
capacidade de absorção dos
condimentos. Nesta área, dispõe de uma
unidade de secagem, armazenamento e
transformação de arroz, garantindo a
receção do arroz diretamente do campo,
a sua secagem, armazenamento,
transformação e colocação no Mercado
do arroz branqueado através de
parcerias e marcas próprias (Diamante
Azul e Gatões).

Para dar resposta, quer às necessidades
dos nossos Associados, quer às
exigências dos mercados, julgamos
necessário um aumento da capacidade de
secagem, armazenamento e
transformação com introdução de novos
equipamentos mais eficientes e versáteis
de forma a garantir uma maior

N a génese da Cooperativa
Agrícola do Bebedouro esteve
uma vontade muito forte dum

grupo de agricultores, que bem
orientados conseguiram atingir o
objectivo desejado. Este processo
decorreu de forma em tudo diferente ao
verificado na criação da maioria das
cooperativas da região.

Tudo começou em 1963 quando um
pastor da Igreja Presbiteriano do
Bebedouro, Mário Neves, anunciou que,
face às dificuldades económicas que o
meio rural atravessava, havia estabelecido
contactos com a Comissão Diaconal da
Igreja Reformada da Holanda com vista
ao financiamento dum “Fundo de Auxílio
Rural” para ajudar os agricultores mais
necessitados. Este projecto serviria de
base ao aparecimento da Cooperativa do
Bebedouro constando em acta de
reunião Abril de 1964 os nomes de José
Jorge Fernando,Armando Amaro de Jesus
e António Maria Neto a integrar a
“Comissão Instaladora”. Não obstante

todo o esforço do pastor José Manuel
Leite, que substituiu Mário Neves, junto
do Ministério da Agricultura, só em
Fevereiro de 1968 a Cooperativa viu os
Estatutos aprovados.

A Brigada Técnica dos Serviços Regionais
de Agricultura a partir dessa data
começou a dar algum apoio à
consolidação da Cooperativa e importa
lembrar a figura de Páscoa Pinheiro, que
muito colaborou na concretização desse
projecto.

A compra da quinta de Nossa Senhora
do Pranto no Amieiro para sede da
Cooperativa, também repleta de
surpresas, só se veio a concluir em 1973.
Também aqui o pastor José Manuel Leite
desempenhou um papel importante,
tendo que recorrer à Junta Diaconal das
Igrejas Protestantes suíças para
conseguir os 350 contos
correspondentes a aquisição.
Não obstante o papel que a Igreja
Presbiteriana teve na constituição da

Cooperativa, nunca se considerou uma
obra protestante, abrindo a porta e
servindo todos os agricultores sem ter
em conta o credo de cada um.

O voluntarismo e espírito de entreajuda,
a capacidade de inovar e mesmo de
inventar, estiveram sempre presentes nos
tempos atribulados do arranque da
Cooperativa. É bom exemplo a solução
encontrada para o fornecimento dos
adubos. Um vagão de adubo a granel
fornecido pela CUF estacionado na
estação de Arazede e os associados a
fazerem o transporte, eles próprios, com
os seus carros de bois.A Cooperativa
procurou sempre dar resposta às
necessidades dos seus associados.
Após o 25 de Abril de 1974 e
consequente liquidação da Organização
Corporativa, particularmente a
Federação dos Grémios da La, as
Cooperativas Agrícolas preencheram
naturalmente o espaço e as iniciativas
dos agricultores multiplicaram-se com
êxito em todos os concelhos.

estabilidade do setor dos cereais. Nesta
área, a Cooperativa já tem um projeto
aprovado para uma nova unidade de
secagem e armazenamento de cereais
que se encontra em fase de
implementação.
O setor do leite, desde a década de 90,

na área social da Cooperativa, sofreu
uma reformulação profunda levando ao
encerramento de todas as explorações
de pequena dimensão. Este setor,
atualmente, é muito especializado e só as
explorações com dimensão, com animais
de alta genética que atinjam elevadas

produções e dotadas de tecnologia de
ponta, conseguem ser competitivas com
outros parceiros da UE.A grande maioria
das explorações leiteiras deram origem a
explorações de cereais e algumas de
hortícolas.

Cooperativa
Agrícola do
Concelho de
Montemor-o-Velho,
C.R.L. Cooperativa

Agrícola do
Bebedouro, C.R.L.

José Armindo Mendes Valente
(Presidente C. Administração)

José Jesus Oliveira Marques
(Presidente C. Administração)

Localização Montemor-o-Velho

Número de Associados 4 732

Número de Colaboradores 30

Vol. de Negócios em 2020 (€) 14 355 914

Data de Adesão à Lacticoop 28/03/1978
Localização Amieiro - Arazede

Montemor-O-Velho
Número de Associados 2 023

Número de Colaboradores 18

Vol. de Negócios em 2021 (€) 12 290 450

Data de Adesão à Lacticoop 28/03/1978
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P or iniciativa dos 12 Sócios
fundadores que tiveram a
coragem e a ambição de

constituir esta instituição, a Cooperativa
Agrícola de Oliveira do Bairro eVagos,
crl, foi constituída em 18 de Dezembro
de 1975, por escritura pública no
Cartório Notarial de Oliveira do Bairro
e Por Alvará de 10 de Março de 1976, foi
Publicada a sua constituição e aprovação
no Diário da República de 20 de Março
de 1976, tendo iniciado a sua atividade
em Maio de 1977.

A Cooperativa teve o seu início de
atividade nas instalações de Oliveira do
Bairro, que eram alugadas, onde
funcionava o Grémio da Lavoura, tendo
passado pelo processo de transição do
Grémio da Lavoura/comissão liquidatária
em finais de 1976 e inicio de 1977.
Inicialmente, a CALCOB tinha como
actividades principais a recolha de leite, a
venda de factores de produção e o apoio
aos serviços da ex J.N.V., actual IVV.
Com o decorrer do tempo a
Cooperativa foi-se desenvolvendo, o que

permitiu alargar o leque de serviços
prestados, seguindo-se a recolha dos
produtos aos agricultores,
nomeadamente a batata, o milho e as
hortícolas.

Estas actividades, graças às grandes
perspectivas de desenvolvimento que
possuíam, exigiam por parte da
Cooperativa uma grande capacidade de
resposta, em termos de quantidade e
qualidade do serviço prestado. Estas
exigências vieram a demonstrar as

insuficiências das instalações perante o
seu desenvolvimento.
Em 1979 iniciou-se a construção de
armazéns no Porto Clérigo,Troviscal,
onde é atualmente a sede da
Cooperativa.

Como tal, no decorrer dos anos 80 a
Cooperativa mudou a sua principal
atividade para os armazéns em Porto
Clérigo,Troviscal, o que veio potenciar o
seu crescimento.

A partir dessa altura foi possível
introduzir a prestação de novos serviços
de apoio aos agricultores, como o apoio
técnico e a formação profissional.
Paralelamente assistiu-se a um
desenvolvimento do sector comercial,
que foi adquirindo gradualmente uma
nova dinâmica.

Em meados da década de 80 foi possível,
graças ao equipamento de selecção,
calibragem e embalamento de batata e
cebola, receber estes produtos dos
agricultores e proceder à normalização
da produção o que veio a facilitar a sua
comercialização, nomeadamente junto
das grandes superfícies.

Em finais dos anos oitenta, princípios de
noventa iniciamos a nossa intervenção
nas hortícolas frescas I Gama, mais
recentemente em 2014 com a
construção da Unidade emVila Verde
iniciamos a produção e comercialização
de produtos IV Gama de Batata, Cebola
e restantes Hortícolas.

A Cooperativa Agrícola de Oliveira do
Bairro eVagos, crl atualmente desenvolve
as seguintes atividades: Comercialização
dos fatores de produção; aquisição da
produção dos agricultores,
nomeadamente, batata e hortícolas;
prestação de variadíssimos serviços;
formação profissional; sanidade Animal
nos concelhos de Oliveira do Bairro,
Vagos,Aveiro, Ílhavo e Mira; Secção
Leiteira, que também abrange os
concelhos de Oliveira do Bairro,Aveiro,
Ílhavo,Vagos e Mira; e o Serviços
Técnicos que prestam todo o apoio
técnico aos agricultores.A Secção
Comercial subdivide-se em três áreas:
Secção de Hortícolas, Secção de Compra
eVenda e a Logística que se encarrega do
transporte e distribuição dos produtos.

A CALCOB possui neste momento
cerca de 4.980 associados, e 121
trabalhadores, tendo realizado no ano
passado um volume de negócios que
ultrapassou os 17 milhões de Euros.

A Região abrangente da Cooperativa é
uma zona sobretudo de minifúndio com
terrenos com excelente aptidão para as
culturas de hortícolas, pecuária, vinha e
nos últimos anos, um forte
desenvolvimento em pomares de Kiwis.
É também uma zona de produção leiteira,
que se adaptou às novas exigências do
mercado, verificando-se uma redução do
n.º de produtores e a concentração nas
explorações com uma média superiora
30 animais.Algumas explorações
intensivas de horticultura forçada -
“estufas”.

Existem algumas manchas de vinhas na
zona sul do concelho de Oliveira do
Bairro, as quais estão inseridas na região
da Bairrada.

Com um grande número de kiwicultores,
o concelho de Oliveira do Bairro, foi na
região pioneiro na introdução da cultura
do kiwi, como alternativa à vinha,
dispondo actualmente da melhor
organização cooperativa “Kiwicoop” que
assegura toda a recolha da produção
desta região assim como de outras
regiões do país.

A CALCOB, ao longo dos seus 45 anos
de atividade, tem vindo, graças a um
grande trabalho de grupo e espirito
empreendedor, a aumentar a sua
importância na região. Este grande
desenvolvimento da Cooperativa e a sua
importância para a agricultura da região,
apesar das adversidades actuais tem
promovido motivação e segurança aos
agricultores.

A agricultura no concelho não está numa
situação muito boa, dado o contexto
geral do país, só não está parada porque
existem organizações, como a
Cooperativa, que garantem a retirada
dos produtos, o que é fundamental para
que os agricultores se sintam apoiados
para produzirem.

O concelho de Oliveira do Bairro é
essencialmente industrial.A agricultura
em muitos casos surge como uma
segunda actividade baseada em pequenas
explorações, o que aliado à elevada
concorrência vem dificultar muito a
venda dos produtos. O caso da Espanha
é um bom exemplo, uma vez que
consegue produzir com custos de
produção mais baixos, derivado à maior
dimensão das explorações.

Apesar de não ser nada fácil, tendo em
conta o contexto referido, pelo menos
os agricultores têm a garantia de que os

seus produtos são vendidos.
Daí que eu diria que o estado da
agricultura no concelho é muito
semelhante à do País, não é boa, e
também não é uma situação fácil de gerir,
pois só tem sido possível aguentar, graças
à intervenção de organizações como a
Cooperativa que têm apoiado e continua
a apoiar os agricultores.

O papel fundamental da Cooperativa é
sobretudo o de aconselhamento dos
agricultores em relação aquilo que
devem produzir no sentido de facilitar a
retirada dos produtos. Como a
cooperativa retira a produção não nos
interessa que os mesmos estejam a
produzir indiscriminadamente, correndo
o risco de não haver mercado que
permita o escoamento desses produtos,
cada vez mais tem que se ir de encontro
ao consumidor e produzir de acordo
com as necessidades do mercado. Os
agricultores já se começam a
consciencializar que têm que produzir de
acordo com aquilo que o consumidor
quer.

Para além disso é muito importante a
formação dos agricultores através de
cursos de especialização e
melhoramento em algumas áreas, tais
como, na aplicação de produtos químicos,
nas diversas culturas.

Avaliação da ligação da Cooperativa com
os seus Associados
A Cooperativa tem uma boa relação
com os seus associados, pois a relação
de trocas comerciais, nomeadamente na
aquisição da produção, na venda dos
fatores de produção, na formação
profissional, no apoio técnico e nos
diversos serviços de apoio.

Os agricultores sabem que a
Cooperativa fará sempre o melhor que
estiver ao seu alcance para o bem da
agricultura e dos agricultores.
Desta forma, criou-se uma forte
confiança e um grande elo de ligação
entre a cooperativa e os agricultores.
Para além disso, qualquer dúvida que os
agricultores tenham, dirigem-se
imediatamente à Cooperativa,
precisamente porque é nela que têm
confiança e é com ela que trabalham e
valorizam a sua produção.

Projectos futuros que a Cooperativa
pretende implantar e perspectivas com a
realização desses projectos

Temos vindo a crescer e a alargar
também a nossa área social. Eu diria que

Dr. Fernando Duarte da Silva
(Presidente C. Administração)

Localização
Porto Clérigo -

Troviscal
Oliveira do Bairro

Número de Associados 4 980

Número de Colaboradores 121

Vol. de Negócios em 2021 (€) 17 000 000

Data de Adesão à Lacticoop 11/07/1978

A Cooperativa Agrícola do Bebedouro
tem 2023 associados e 18 colaboradores
ao seu serviço, tendo gerado um volume
de negócios de 12.290.450.00 euros no
ano de 2021.
As actividades mais relevantes na nossa
região em que a Cooperativa intervém
continuam a ser a produção de leite e a
produção de cereais como o milho e o
arroz, tendo um papel decisivo como
regulador do mercado, nomeadamente
no fornecimento de factores de

produção.
No que ao leite diz respeito, a
intervenção da Lacticoop com a sua
estrutura trouxe uma estabilidade no
mercado da produção, que de outra
forma não seria possível garantir.
Nos tempos que correm a Cooperativa
vê com muita preocupação a
instabilidade nos preços, nomeadamente
o aumento dos custos de produção e
por outro lado a estagnação dos preços
dos produtos agrícolas.

Apesar das dificuldades em que o meio
rural se encontra, gostaría de transmitir
aos associados e clientes da Cooperativa
uma mensagem de confiança nas suas
Organizações, porque só estas poderão
continuar a defender os seus interesses.
Esperamos ainda que esta fase dura que
todos estamos a viver possa vir a ser
ultrapassada o mais rápido possível e que
actividade agrícola em geral volte a ter a
dignidade que merece, com a justa
compensação a quem nela trabalha.

Calcob
Cooperativa
Agrícola de
Oliveira do Bairro
e Vagos, C.R.L.
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a Cooperativa hoje é uma Cooperativa
regional em algumas coisas e nacional
noutras, tendo naturalmente alargado o
seu raio de acção. Quando temos
produto quer em qualidade quer em
quantidade e que seja possível a sua
exportação, exportamos.
Temos parcerias de negócio com algumas
variadíssimas empresas o que nos
permitem ter um leque de alternativas
mais vasto, quer para a produção, quer
para a venda dos produtos.
Fazemos contratos com os agricultores
para a produção de batata e outras
hortícolas quer para o mercado de
fresco, quer para a indústria e também
para exportação.
Temos desenvolvido vários projetos e
estamos continuadamente a desenvolver
outros para o futuro da Cooperativa,
tendo sempre presente os objetivos que
nos orientam.

No entanto, para além das atividades que
já desenvolvemos e queremos melhorar,
existem outras, que são mais difíceis de
fazer, mas que são áreas para as quais
nós devemos caminhar no futuro,
nomeadamente aV Gama.

Em relação ao Cooperativismo, penso
que ainda temos um longo caminho a
percorrer e que ainda não houve
nenhum governo que apostasse
seriamente nisso. Daí que, ainda não
tenhamos nas escolas, ao contrário de
alguns países europeus, uma disciplina do
cooperativismo e associativismo que
permita ensinar às pessoas que têm que
viver em sociedade, ensiná-las a
agruparem-se em determinadas áreas, ou
seja, ensinar pessoas com problemas
comuns a tentarem resolver esses
problemas em conjunto.

Mensagem a todos os agricultores e
associados da Cooperativa
A mensagem fundamental aos associados
e aos agricultores em geral é a de que
não sejam tão individualistas, procurem
resolver os seus problemas com as
estruturas que existem nas Cooperativas
e outras.

Devem colocar sempre os seus
problemas à Cooperativa, pois só assim
poderão ser resolvidos, até porque a
cooperativa tem vários e bons técnicos e
preocupa-se muito com a formação dos
agricultores, para que possam ter uma
maior rentabilidade na sua exploração.
Recorrendo aos serviços da cooperativa
ela dará certamente resposta porque
está dimensionada e estruturada para
isso. O agricultor deverá utilizar os
meios que tem ao seu alcance, que não
os despreze.

Identificação da Entidade

A Copombal - Cooperativa
Agrícola de Pombal foi fundada
em 17 de Novembro de 1976 e

tem a sua sede na cidade de Pombal.
Conta neste momento com 10523
associados, tem ao seu serviço 19

colaboradores e teve um volume de
negócios de 6 077 170€ no ano de 2021

Constituição e Objecto
• Constituída em 17 de Novembro de
1976, no seguimento da extinção do
Grémio da Lavoura.

• Tem como principal objectivo, a defesa
dos interesses dos seus associados, na
promoção e desenvolvimento rural.

• Actua numa vasta zona geográfica com
características edafo-climatéricas muito
heterogéneas, traduz-se naturalmente na

diversidade da produção agrícola dos
associados e dos sistemas culturais
predominantes, que requerem uma
assistência técnica regular,

• Assume um papel fundamental ao
representar os agricultores da região
junto aos Órgãos da Administração
Local, Regional, Central e dos demais
Organismos Públicos.

• Coma sua atividade de compras e
vendas permite a estabilidade e regulação
de preços dos fatores de produção no
Concelho.

Situação actual do Panorama Agricola
do Concelho

Todas as culturas excepto as hortícolas,
têm vindo a diminuir consideravelmente.
População está cada vez mais
envelhecida, vão abandonando a atividade
por morte ou por invalidez sem que
tenham seguidores.

Outro fator é o aumento desmedido dos
custos dos fatores de produção que
implica:
Por um lado, que os pequenos
agricultores reformados não tenham
dinheiro para os comprar, deixando
assim de produzir para autoconsumo e
laser.

Por outro lado, os agricultores
profissionais que na nossa região são de
pequeníssima dimensão, não conseguem
rendimentos suficientes para sobreviver.

Outro incentivo ao abandono foi a
introdução do RPU (Regime de
Pagamento Único) em que os subsídios
passaram a ser dados à exploração e não
às culturas e animais, podendo ter as
parcelas em boas práticas agrícolas e
recebendo o subsídio na mesma.
Hoje em dia o nosso Concelho tem
quase como cultura principal as “Silvas”,
cada vez mais se vê terrenos em pousio,
muitas das pessoas que estavam a fazer
plantações de floresta vão deixando de
as fazer pois os incêndios florestais
destroem o seu trabalho.

Produções Atuais

Azeite - Produção de autoconsumo,
embora com algum aumento de área.
Vinho – Com o encerramento da Adega
levou ao arranque de muitas vinhas,
tendo vindo a ser substituídas por
floresta ou olival.
Cereais de Outono/inverno e milho -
Tem vindo a haver um decréscimo

drástico devido aumento do custo dos
factores de produção e ainda devido às
destruições das culturas por parte das
espécies cinegéticas.

No caso do arroz a baixa maior
verificou-se com a crise de preços em
2003, que apesar da Comunidade
Europeia ter mais que triplicado o
subsídio, houve agricultores que
abandonaram definitivamente a cultura,
tendo-se mantido nos últimos anos as
mesmas áreas.

Tabaco, foi uma cultura muito importante
na nossa região por mais de 30 anos,
onde se chegou a produzir em cerca de
150 há, a produção de cerca de 600
toneladas a um preço médio de cerca 3€,
foi uma fonte de rendimento muito
importante para o nosso concelho.

Terminou em 2009 por falta de
incentivos comunitários.Tendo as
tabaqueiras deslocalizarem-se para Africa
e Asia onde a produção fica mais
económica.

Horticolas e Kiwis

Foram os setores que mais aumento
tiveram, principalmente devido aos
projetos de jovens agricultores, estando
neste momento os Kiwis a ocupar cerca
de 100 ha
Floresta - Atividade em expansão, com a
legislação de proibição da plantação de
eucalipto, a atividade está a abrandar um
pouco.

Leite

Produção pecuária Grandes e Pequenos
Ruminantes

Motivos Para Redução da Produção de
Animal

• Aumento das rações e factores de
produção,

• Diminuição no preço de venda da

carne,

• Idade avançada dos agricultores, sem
haver renovação de jovens agricultores,

• Implementação do RPU, em que as
pessoas podem receber as ajudas aos
animais sem os ter, bastando cultivar uma
área de 1ha de terrenos,

• Proibição do autoconsumo e dos
abates em casa,

• Dificuldade por parte de novos
agricultores em conseguir subsídios para
os seus animais, não podendo concorrer
com aqueles que os recebem.

• Dificuldade na legalização dos
estábulos.

• Excesso de burocracias que envolve
todo o ciclo produtivo.

Na produção de suínos houve uma
redução muito significativa
principalmente ao nível dos pequenos
produtores, devido ao aumento do preço
das rações e dificuldade no escoamento
da produção a preços rentáveis e ainda
as exigências burocráticas para o
exercício da atividade

Ovos e frangos, manteve-se estável uma
vez que existem duas empresas que
fazem o seu escoamento destes
produtos.

Coelhos, este sector encontra-se quase
extinto no nosso Concelho. O preço de
venda da carne e a falta de matadouros
para a comercialização deste tipo de
carne, levou a que os produtores
abandonassem o sector.

Setores de Atividade da Copombal

. Setor Leiteiro

.Agrupamento de Defesa Sanitário
(O.P.P.)

. SNIRB/SNIRA

. Secção de Contabilidade e Gestão
Agrícola

. Setor dos Combustíveis

. Setor de compra e vendas de fatores de
produção e outros

. Setor de Formação Profissional:

. Sector de outros serviços

Copombal
Cooperativa
Agrícola do
Concelho de
Pombal, C.R.L.

Dr. Abel António Dias Bráz
(Presidente C. Administração)

Localização Pombal

Número de Associados 10 523

Número de Colaboradores 19

Vol. de Negócios em 2021 (€) 6 077 170

Data de Adesão à Lacticoop 07/11/1978

ANO Nº PRODUTORES PRODUÇÃO (litros)

2007 49 16.060.328

2021 10 9.152.176

ANO
Grandes

ruminantes
(Animais)

Pequenos
ruminantes
(Animais)

1991 20350 78423

2021 1151 7860
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Entre outras ações, para facilitar e ajudar
a resolver alguns problemas dos
Cooperadores, destacamos ainda o
seguinte:

1.Auxílio no preenchimento e
formalização de candidaturas aos
diversos tipos de Apoios Comunitários
no âmbito do Programa PDR2020.

2.Auxílio no preenchimento e
formalização de candidaturas aos
subsídios de ajudas ao rendimento
(FEOGA - Garantia) nomeadamente:

a. Parcelário Agrícola,

b.Ajudas ao RPB e Greening,

c.Ajudas à Pequena Agricultura,

d.Ajudas aos ovinos e caprinos,

e.Ajudas àsVacas Aleitantes e Leiteiras,

f.Ajudas ao Mundo Rural (MZD’s),

g. Medidas Agroambientais.

Preocupações e Perspectivas Futuras

Em relação a este ponto, prevemos anos
muito difíceis nos setores agrícola e
pecuário do nosso Concelho, e no País.

Os custos da energia, combustíveis,
adubos, pesticidas, fatores de produção

em geral e mão-de-obra estão a esgotar
a tesouraria dos agricultores, uma vez
que não conseguem refletir nos preços
finais os agravamentos dos custos, o que
está a levar ao abandono da atividade
agrícola.

Na área social da nossa Cooperativa
onde impera a agricultura de
subsistência, agravado pela idade dos
nossos agricultores, será outro dos
fatores para o abandono do campo, o
que já vem acontecendo nos últimos
anos.

Não prevemos de forma nenhuma um
futuro risonho para a nossa agricultura.

C orria o ano de 1976, ainda os
ecos da Revolução dos Cravos se
faziam ouvir por todo o País,

prometendo melhores amanhãs e sóis
mais radiosos, para todos e não apenas
para alguns, quando, imbuídos de um
altruísta sentimento de espirito
associativo democrático, um grupo de
homens bons, preocupados com o bem-
estar e o desenvolvimento da agricultura

no Concelho de Soure, tomou em suas
mãos a constituição de uma cooperativa
agrícola que, na sua ótica, respondesse
aos anseios de uma mais justa
distribuição da riqueza que da terra a
força dos braços ia arrancando.

Será justo realçarmos o papel de João
Duarte Cachulo, grande obreiro desta
casa desde a sua fundação e, por eleições

sucessivas, dela foi timoneiro por cerca
de duas décadas e meia, grande
responsável pela decisão de adesão à
Lacticoop.

Localizada no concelho de Soure, sediada
na vila de Soure, sede de concelho, a
Cooperativa Agrícola de Soure, foi
constituída por documento particular a
31 de maio de 1976, pretendendo-se

como substituta do, à data ainda
existente, Grémio da Lavoura de Soure.
Este viria a ser extinto em 22 de
setembro de 1978, por despacho
conjunto dos Ministros da Agricultura e
Pescas, do Trabalho, e do Comércio e
Turismo, em conformidade com a
proposta da comissão liquidatária do
referido grémio e ouvidas as
cooperativas do Concelho, assumindo a
Cooperativa Agrícola de Soure todos os
direitos e obrigações, que antes estavam
acometidos àquela instituição
corporativa, garantindo-se, deste modo, a
continuidade dos serviços que aquele
prestava.

A Cooperativa iniciou, efetivamente, a
sua atividade em 1977, com 784
associados que, entretanto, se haviam
juntado aos 12 fundadores da mesma.
Volvido o primeiro ano de labuta, o
crescimento associativo da jovem
cooperativa atingiria os 2000 mil
associados que, o final de 1978, registava
no seu livro de sócios.

O crescimento de associados haveria de
continuar pelos anos seguintes, atingindo
em 1983 a cifra de 4429 sócios,
certamente um indicador da sede de
associativismo democrático, que 48 anos
de regime ditatorial tinham impedido,
mas também exemplificativo do
crescimento da atividade agrícola a que,
muito incentivado pela atividade leiteira,
o concelho assistiu.

O incremento da atividade leiteira,
propiciado pela adesão da Cooperativa
de Soure à Lacticoop (União de
Cooperativas), permitiu a muitas famílias
rurais do concelho de Soure, beneficiar
de condições de venda do produto do
seu trabalho a um preço justo e com
garantia de compra, que dava estabilidade
a uma atividade onde esse fator nem
sempre estava presente.A valorização do
produto, em parte devido à sua escassez,
colocou-o durante alguns anos num
patamar económico que permitiu a
muitas pequenas explorações uma vida
com algum desafogo e um olhar mais
otimista para o futuro.

Centrando a sua atividade no
fornecimento de fatores de produção, no
apoio técnico às explorações agrícolas e
aos agricultores individuais a
Cooperativa Agrícola de Soure apresenta
um volume de negócios, reportado ao
ano de 2021, de cerca de 1 070 000
euros, mantendo ao seu serviço 6
trabalhadores de forma direta.
Julgamos ser justo reconhecer, aos

sucessivos dirigentes da Cooperativa, a
preocupação com o desenvolvimento de
estratégias que procuram a satisfação das
necessidades dos seus sócios,
proporcionando-lhes, e à população rural
em geral, uma melhoria na sua qualidade
de vida. Essa preocupação ultrapassou
mesmo a especificidade do sector
agrícola, com investimentos no sector do
retalho de consumo alimentar, com um
supermercado na sede da cooperativa e
investimentos em duas lojas mistas em
freguesias chaves do concelho de Soure.
Na perspetiva de chegar ainda mais
perto do mundo rural, foi constituída
uma rede de colaboradores associados
com a partilha o espírito cooperativo
junto do meio rural.

A profunda alteração da atividade
agrícola no concelho, levou a uma
reestruturação profunda da operação da
Cooperativa, mediante o
estabelecimento de parcerias
estratégicas que permitiram garantir a
atividade junto dos seus clientes e
manter os cerca de 16 postos de
trabalho associados. Com esta estratégia,
a atual da administração reflete o
propósito da Cooperativa continuar a
servir os seus associados, apostando na
qualidade e eficiência dos serviços
prestados e na gestão cuidada dos seus
ativos, ao mesmo tempo que permitiu a
recuperação sustentável da capacidade
económica e financeira da cooperativa,
com o compromisso de continuar a
defender os seus associados e a
agricultura do concelho.

A atividade agrícola na área de influência
da cooperativa, assente
predominantemente num sistema de
agricultura e pecuária tradicionais,
baseado em sistemas policulturais, onde
predominam, o olival, a vinha, as
hortofrutícolas e a pecuária extensiva.As
explorações de maior dimensão, estão
situadas na chamada Zona do Campo
com uma agricultura mais competitiva e
onde predominam os cereais, milho e
arroz. Na chamada Zona Serrana (Serras
de Sicó), merecerá destaque a atividade
pecuária de pequenos ruminantes, ovinos
e caprinos, agentes indispensáveis à
produção do afamado queijo RABAÇAL
(DOP) de que esta zona do concelho é
parte integrante. Uma razoável mancha
florestal empresta um verde de
esperança e qualidade paisagística ao
concelho e contribui também, para a
economia local e nacional.

Do ponto de vista da sua organização
atual, a Cooperativa Agrícola de Soure,

oferece aos cerca de 5000 sócios, um
conjunto de secções, das quais se
destacam, a Secção Leiteira, com a
colocação no mercado do leite dos seus
produtores associados junto da
Lacticoop; a Secção de ADS/OPP, que
atua através de ações que a visam
melhoria sanitária do efetivo pecuário do
concelho, desenvolvendo um trabalho
indispensável, e nem sempre
reconhecido, na sanidade e bem-estar
animal e de proteção da saúde pública; a
Secção frutícola, que ao longo dos anos,
assegurou a compra e escoamento da
produção frutícola e disponibiliza aos
seus associados câmaras frigoríficas para
conservação da sua produção; a Secção
dos Serviços de Gestão, que desde 1991
assegura o cumprimento das obrigações
fiscais dos seus associados, colaborando
com o Sistema RICA (Rede de
Informação de Contabilidades Agrícolas)
desde 1996, com disponibilização de
informação técnica económica que
permite aos decisores políticos nacionais
o conhecimento da realidade do setor; a
Secção da Produção Integrada que desde
2003 assegura um serviço técnico de
apoio aos agricultores e o BalcãoVerde
que disponibiliza um serviço de apoio
aos produtores que pretendem
formalizar os seus pedidos de apoio no
âmbito da PAC, Política Agrícola Comum,
assim como planos de formação
financiada e não financiada para os
associados e seus colaboradores.

No momento em que a Lacticoop-União
de Cooperativas de Produtores de Leite
de Entre Douro e Mondego, completa 60
anos de vida, entende a Cooperativa
Agrícola de Soure, para além da sua
merecida parabenização, deixar a sua
homenagem ao trabalho, de décadas, ao
serviço do setor leiteiro na nossa região,
bem como o seu indesmentível
contributo ao desenvolvimento da fileira
de valorização do produto.

Sendo certo que, longe dos áureos
tempos do “ouro branco” os produtores
de leite enfrentam hoje grandes
dificuldades para manter a sua atividade
e se impõe uma séria reflexão sobre o
setor, é no seio de organizações como a
Lacticoop que se procurarão, e
encontrarão, as soluções para o futuro.A
celebração deste 60.º aniversário da
União é também uma celebração de
confiança e aposta nos tempos futuros,
onde a dignificação de quem continua a
investir e trabalhar nesta área terá que
estar no âmago das nossas
preocupações.

Cooperativa
Agrícola de Soure,
C.R.L.

Dr. António Fernando Oliveira
Simões Cardoso

(Presidente C. Administração)

Localização Soure

Número de Associados 4 429

Número de Colaboradores 6

Vol. de Negócios em 2021 (€) 1 070 000

Data de Adesão à Lacticoop 16/01/1979
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A Cooperativa Agrícola do Alto
Paiva,CRL, foi constituída em 20
de Setembro de 1977 e tem a

sua sede emVila Nova de Paiva.

A sua área de intervenção abrange os
concelhos de Moimenta da Beira, Sátão,
Sernancelhe eVila Nova de Paiva.
Conta neste momento com 2312
associados, tendo ao seu serviço três
trabalhadores, dois dos quais em part-
time, tendo tido em 2020 um volume de
negócios de 136.051,99€.

A atividade mais relevante da
Cooperativa é a Sanidade Animal,
(embora a que maior volume de vendas
tem é a Compra/Venda que é explorada
pela Lacticoop).

As atividades da Cooperativa, têm muito
a ver com a agricultura e pecuária nesta
região.Atualmente ser agricultor a
tempo inteiro nesta região de “super”
minifúndio, não é apelativo. Por isso os
mais “velhos” acabam e os mais novos
nem começam.A agricultura como ainda

a conhecemos, não tem seguidores.
Talvez, agora com os novos projetos da
comunidade, já começam alguns jovens
agricultores a instalarem-se como:
Avicultores, cunicultores, produtores de
mirtilos, fambroesas, cogumelos, etc..
Também, nesta data, já temos muitos
produtores florestais, com floresta
intensiva (eucalípto) e de espécies
autóctones (castanheiro, carvalho, etc.).

A Cooperativa tem tido o seu papel,
fundamental no apoio a estes projetos,
com o Balcão da Confagri e em
colaboração com a Câmara Municipal, na
Sanidade Animal e no apoio à floresta e
com a colaboração da Lacticoop (ao
manter a loja de venda de fatores de
produção para os agricultores). É com
este trabalho que apoiamos a nossa
“nova agricultura”.

A ação da Lacticoop, tem sido
fundamental ao longo do tempo, para
que ainda hoje na nossa região existam
ainda alguns e bons produtores de leite.
Embora pese o facto de estarmos

rodeados por fábricas de queijos, que
competem connosco na recolha de leite,
não podemos deixar de salientar o papel
da Lacticoop nesta região. Criou regras
que obrigou estas fábricas a
organizarem-se também, tanto no
sistema de recolha, como no preço,
qualidade, etc.

O futuro a Deus pertence. Mas eu penso
que se realmente a descentralização, de
que tanto se fala, vier, acho que a
“pastorícia” e a floresta nesta região
podem ser uma realidade para alguns
jovens que gostam da vida ao ar livre.
Que continuem a acreditar no
cooperativismo, que tão abandonado tem
estado.Tanto da parte dos agricultores,
como dos nossos governantes. Porque
será o futuro.

É preciso continuar a acreditar e não
desistir. Porque depois da montanha, virá
um vale. Juntos seremos mais fortes.

Cooperativa
Agrícola do Alto
Paiva, C.R.L.

Caire
Cooperativa
Agrícola de Castro
Daire, C.R.L.

Carlos Dias Mota
(Presidente C. Administração)

Engº Joaquim Almeida Morgado
(Presidente C. Administração)

Localização Vila Nova de Paiva

Número de Associados 2 312

Número de Colaboradores 3

Vol. de Negócios em 2020 (€) 136 052

Data de Adesão à Lacticoop 27/06/1980

Localização Castro Daire

Número de Associados 2 000

Número de Colaboradores 7

Vol. de Negócios em 2021 (€) 400 000

Data de Adesão à Lacticoop 12/01/1984

A CAIRE foi constituída em
14-04-1982 e tem como
principal objectivo prestar aos

seus associados um apoio de qualidade,
quer no fornecimento de factores de
produção, quer na prestação de serviços
de índole sanitária, técnica, tecnológica,
económica, financeira, comercial,
administrativa e associativa,
designadamente no âmbito da agro-
pecuária e florestal.

Actualmente tem cerca de 2.000
associados e 7 colaboradores ao seu
serviço, tendo em 2021 gerado um
volume de negócios de
aproximadamente 400.000 euros.
As principais actividades são o
fornecimento de factores de produção
para a actividade agro-pecuária, apoio
aos seus associados na realização das
candidaturas aos apoios à manutenção
da actividade agro-pecuária e/ou
candidaturas aos projectos de
investimentos, apoio ao licenciamento
das explorações agro-pecuárias,
realização do parcelário, promoção de
acções de formação, assim como a
execução dos programas da sanidade
animal.
Em resultado do decréscimo no número

de associados activos, consequência do
envelhecimento da população activa e do
êxodo da mesma para outras regiões do
país, a CAIRE tem vindo a reduzir e a
ajustar às necessidades a sua actividade
comercial. No entanto, fruto das maiores
exigências legais e burocrático-
administrativas, os encargos não têm
vindo a reduzir na mesma proporção.

O papel da CAIRE continua a ser da
maior importância, seja pelo apoio
técnico-administrativo que oferece aos
seus associados, seja pelo fornecimento e
entrega dos factores de produção aos
mesmos, assim como pelo facto de
assegurar a sanidade animal da Região.

Chegámos a ter cerca de 200 produtores
de leite mas, nesta altura, resume-se a um
pequeno produtor.As condições naturais
da Região não são as mais favoráveis para
a produção de leite e isso ajuda a
explicar a realidade actual, no entanto,
julgamos que a forma como a
organização da produção se desenvolveu
nas últimas décadas, assim como a
liberalização na comercialização do
produto, também não facilitaram a
manutenção da actividade no caso dos
pequenos produtores.A Lacticoop, fruto

das vicissitudes referidas, acaba por ser
influenciada na sua acção em relação à
organização da produção de leite.Na
relação com a CAIRE, sobre a Lacticoop,
só podemos manifestar a nossa
satisfação.

A nossa maior preocupação tem a ver
com continuo envelhecimento da
população activa na agro-pecuária e a
falta de estímulos eficazes para a fixação
de novos e jovens produtores. Se esta
tendência se mantiver, a viabilidade e
sobrevivência da CAIRE poderá ser
colocada em causa.

Agradecemos aos nossos actuais
associados e clientes, por trabalharem
connosco, garantindo-lhes que tudo
faremos para continuar a merecer a sua
confiança e preferência, prestando-lhes
um serviço de qualidade.Aos que ainda
não são associados e/ou clientes,
convidamo-los a conhecerem os nossos
produtos e serviços.

Finalmente aos que ainda acreditam no
mundo rural, como nós, enviamos um
cumprimento solidário e desejamos que
o futuro seja mais generoso para todos
nós.
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Coop2014
Cooperativa de
Produtores de Leite,
C.R.L.

Cav
Cooperativa
Agrícola de Vouzela,
C.R.L.

Engº Mário Alberto
Rodrigues Nogueira

(Presidente C. Administração)

Manuel Joaquim
Rodrigues Simões

(Presidente C. Administração)

Localização
Quinta da Migalha -

AlhosVedros -
Moita

Número de Associados 34

Vol. de Negócios em 2021 (€) 24 071 711,79

Data de Adesão à Lacticoop 07/08/2014

A Coop2014 – Cooperativa de
Produtores de Leite, C.R.L. foi
fundada no dia 26 de Junho de

2014 e tem a sua sede na Quinta da
Migalha, nº 24 , CabeçoVerde, 2860-242
ALHOSVEDROS.

Esta cooperativa foi criada com a
vontade conjunta da Lacticoop e dos
produtores que à data já entregavam
leite a esta União e que se localizavam
no Sul do País (abaixo de Leiria),
produtores estes que não estavam
integrados em nenhuma das
Cooperativas e, principalmente por esse
motivo, não tinham representatividade
nos órgãos sociais da Lacticoop
enquanto União de Cooperativas.

Não foi fácil a adesão de alguns
produtores de leite a este projeto, talvez
pelo fracasso anterior de algumas
cooperativas nesta região do país, e que
na sua extinção deixaram marcas
negativas nos seus cooperadores. Mas
conseguimos, apesar de ainda reinar
muita desconfiança.

O sentido cooperativo dos produtores
do norte e a necessária conjugação de
esforços que levou à criação de um
grande património leva estes produtores

a abrirem as portas a outros produtores
que queiram aderir a este projeto
cooperativo nomeadamente os
associados da nossa cooperativa.
Só um esforço conjunto nos leva a
resistir à concorrência externa e, por
isso estamos certos, que o caminho da
COOP2014 dentro do projeto
LACTICOOP será o trajeto certo para
os nossos produtores de leite.

A COOP2014 tem neste momento 24
produtores ativos, trabalhando
unicamente o sector de aquisição de leite
cru aos seus associados, num volume
anual em 2021 de 71.859.786 litros.
Sendo uma cooperativa ainda jovem,
facilmente concluímos que ainda temos
um longo caminho a percorrer para a
integração plena dentro no seio
cooperativo existente a norte. Só com
permanente diálogo e compreensão
entre os associados vamos construindo e
fortalecendo internamente o ambiente
cooperativo e, assim sendo, vamos ajudar
também a fortalecer a nossa União.

A Lacticoop em conjunto com as suas
congéneres integradas no grupo têm sido
organizações fundamentais para a
atividade leiteira em Portugal não ser
absorvida por empresas exteriores

colocando a descoberto centenas de
produtores de leite.

Estamos a passar um período bastante
negativo no sector, pois todos os fatores
de produção tem subido
vertiginosamente de preço e só o leite e
a carne é que não sobem ao produtor.
Sabemos que a Lacticoop dentro das
organizações onde está inserida como a
Fenalac, Confagri e Lactogal, tem
desenvolvido todos os esforços para que
esta situação se altere, mas o que é um
facto, é que os preços ao consumidor na
europa estão substancialmente mais
elevados, concluindo pois que seria de
inteira justiça a aproximação dos preços
da Europa ao consumidor também em
Portugal revertendo esses aumentos
para o nosso produtor.

Sabemos que os tempos que passam
estão difíceis para toda a atividade
agrícola em geral e, particularmente esta
em que nos inserimos, mas não
podemos perder a esperança no futuro,
trabalhando sempre unidos, uma vez que
o objectivo é igual para todos, criar
riqueza para os associados, por forma e
todos terem um vida digna.

A CAV – Cooperativa Agrícola de
Vouzela C.R.L. foi constituída em
11 de Novembro de1985 por

um grupo de doze pessoas, ligadas ao
ramo agrícola e com a necessidade de vir
a ocupar um espaço para os agricultores
do concelho deVouzela e não só, onde
se pudessem dirigir para efetuar as suas
compras e aconselhamentos. Inicialmente
arrendou um espaço na atual sede,
começando a desenvolver a sua atividade
comercial com um ponto de venda.

Em 2005 foram feitas grandes obras de
remodelação das instalações arrendadas
na sua sede na Rua Ribeiro Cardoso e a
construção de um pavilhão na zona
industrial do Monte Cavalo para
melhoramento da sua atividade
comercial e para dar mais apoio aos seus
associados.

Em 2019 concretizou-se o grande sonho
dos sócios desta Cooperativa bem como
da sua administração atual, com a
aquisição das instalações da sua sede,
assim como o resto do edifício que o
antigo senhorio tinha em arrendamento
a outros inquilinos.

Neste momento a Cooperativa conta
com 794 associados e 8 colaboradores

tendo gerado no ano de 2021 um volume
de negócios de 950.845,45 euros.
Todas as atividades são importantes para
a vida desta Cooperativa, pois interligam-
se e contribuem para a sua rentabilidade.
Esta tem neste momento quatro secções
que passo a enumerar: Secção Leiteira,
Aconselhamento e Serviços, OPP e a
Secção Comercial. Esta é a mais
importante e com o mais peso na vida da
Cooperativa.

O estado atual das atividades desta
Cooperativa bem como o seu
desempenho, tem sido de grande
dificuldade, pois com o abandono da
pequena agricultura e o envelhecimento
das pessoas, deixa de haver quem
trabalhe a terra.

A Lacticoop na nossa região foi muito
importante para os nossos associados,
pois ao longo destes anos, criou uma
estrutura de apoio aos agricultores na
recolha de leite, que pese embora muitas
vezes criticada pelos preços de leite pago
aos produtores, nunca deixou nem um
litro de leite por recolher.

O futuro embora otimista, é também de
alguma preocupação. Não posso deixar
de salientar a importância que as

Cooperativa têm nas suas regiões, tanto
para os seus associados como para os
agricultores em geral.

Gostaria ainda de deixar uma mensagem
aos associados da Cooperativa Agrícola
deVouzela: Precisamos de gente nova
para dar continuidade ao trabalho
desenvolvido ao longo destes quase
quarenta anos, estas Organizações são
importantes nas regiões onde estão
inseridas.A Cooperativa é dos
associados e existe para os servir e
ajudar a melhorar os rendimentos das
suas explorações agrícolas. Contem
sempre com os serviços da Cooperativa
na procura das soluções para satisfazer
as vossas necessidades.

Localização Vouzela

Número de Associados 794

Número de Colaboradores 8

Vol. de Negócios em 2021 (€) 950 845

Data de Adesão à Lacticoop 21/10/1987
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Bétula
nostalgia da neve
“De verde, tornei-me tão alva / Quando os tártaros
avançaram, / A terra com cascos pisaram, / Os ramos
( Bétula - Antologia da Poesia Ucraniana )

S ão bétulas as árvores que
assistem à bárbara invasão da
Ucrânia nas imagens que nos

entram em casa a toda a hora. O seu
branco brilhante sobre a neve é a
única nota de paz e tranquilidade que
nos conforta.A bétula, sendo uma
espécie setentrional, foi eleita na
Finlândia árvore nacional mas na
Rússia, é considerada principal,
símbolo da alma russa, da pureza do
branco e da feminilidade.

Nome científico: Betula Pendula
Nomes vulgares:Vidoeiro, árvore
da sabedoria, árvore dos berços
Outros idiomas: birch (açoitar) -
inglês, bouleau – francês, berióza -
russo
Família: Betulaceae
Género: Betula

Características botânicas

Folhas: Simples, caducas, com 3 a 5
cm de comprimento, de bordo
irregularmente dentado e acuminadas,
apresentam-se alternas com pecíolos

de 2 cm, forma ovado-triangular,
glabras e com um tom de verde mais
escuro na página superior.

Flores: Surgem na primavera
juntamente com as folhas, primeiro
os amentilhos masculinos, suspensos,
amarelados e com 5 a 6 cm de
comprimento. Depois os amentilhos
femininos nas axilas das folhas, mais
pequenos, erectos e esverdeados.

Frutos: Sâmaras aladas abundantes
de Julho a Setembro nas árvores com
mais de 10 anos contidas em
infrutescências alongadas e de cor
castanha.

Tronco: Recto, de casca lisa
branco-prateada , sem grande
diâmetro e pode atingir dos 10 aos
20 metros de altura.

Perfil: Copa tendencialmente cónica
mas irregular com ramagem pouco
densa o que lhe confere muita
graciosidade e leveza.
A bétula está no planeta pelo menos

há 30 milhões de anos e logo após a
glaciação foi uma das primeiras
espécies a ocupar o norte da Europa.

É uma árvore de crescimento rápido,
com pouca longevidade mas muito
rústica, comportando-se
frequentemente como colonizadora.

Com um crescimento vigoroso e
uma capacidade única de dispersão
das suas pequeníssimas sementes,
ocupa facilmente espaços
abandonados ou sujeitos a incêndios,
melhorando o solo com a deposição
de material orgânico e a drenagem
de nutrientes operada pelas raízes.
Abre assim caminho para a fixação
de espécies mais exigentes,
nomeadamente os carvalhos e, sendo
muito carente de luz, depressa
definha quando fica sob o seu
coberto.

Deduz-se porque a bétula é
conhecida como “árvore dos
berços”. Os ramos mais finos, dada a

Mário Cupido

sua elasticidade, depois de
descascados, tanto podem ser
utilizados no fabrico de vassouras
como no de cestas ou berços. Já a
designação de “árvore da sabedoria”
não se fica a dever a nenhum xarope,
resina ou pomada que se preparam a
partir da sua seiva com fins medicinais
mas igualmente às suas vergastas
noutros tempos utilizadas para fazer
entrar a sabedoria à força. São ainda
utilizadas nas saunas da mesma forma
mas agora para estimular a circulação
sanguínea. Já quanto ao nome de
baptismo, as opiniões divergem. Pode
ser do termo beto que em gálico
designa a resina retirada da casca.
Pode ser do gaélico arcaico
traduzindo o branco brilhante da sua
casca . Ou do celta para referir
apenas árvore. Por outro lado, fez
baptismos importantes.A parte macia
e mais interior da sua casca, dita em
latim librum, foi muito utilizada na
Antiguidade para escrever e daí o
nosso livro.

A cor, o exotismo e a leveza desta
espécie e das outras poucas que
integram o género betula, levam-nas

para jardins e avenidas como árvores
decorativas. Com mais espaço e luz,
as copas mostram-se mais graciosas
e de ramos pendentes. No outono, as
delicadas folhas pintam-se de
amarelo e dourado, sem ofuscar o
branco prateado dos troncos.

Da bétula utiliza-se tudo. Dos
consumos directos das folhas por
parte das lebres e alces, sem excluir
os “chefes” que incluem as mais
viçosas nas saladas por, além de
frescas e saborosas, serem diuréticas,
à utilização da sua seiva medicinal.
Colhida na primavera, antes de
surgirem as folhas, é tida como
diurética e antirreumática. Pode ser
fermentada dando origem a uma
cerveja ou “vinho de bétula” muito
apreciado no norte da Europa.

Também se prepara com esta seiva
uma pomada para tratamento da
psoríase e outros eczemas. O ácido
betulínico, extraído da casca, mostra-
se eficaz no controlo de melanomas.
Da sua madeira clara, de grão fino e
aromática, fabricam-se os mais
diversos utensílios nas regiões em

que os povoamentos de bétula
abundam. Pouco procurada para a
construção, é importante na produção
de papel nas latitudes onde o eucalipto
não chega.

Por não gretar, é ainda utilizada no
fabrico de pratos, calçado, marcenaria,
torno e nos diversos utensílios para as
queijarias.

Durante a Segunda Guerra Mundial esta
madeira, por ser particularmente leve,
foi utilizada na Califórnia para a
construção dum gigantesco hidroavião

(Hércules H-4) com envergadura de
97,5 metros e 66,65 metros de
comprimento, capaz de transportar
700 militares e respectivo
equipamento. Já não participou na
guerra e em 1980, depois do único voo
que operou, ficou imobilizado num
museu no Oregon.Agora, que novo
conflito bélico deflagrou, é bom que o
Spruce Goose (assim ficou conhecido)
permaneça quieto, até por respeito às
bétulas poupadas aquando da sua
construção e que se mantém belíssimas
e graciosas na neve.
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Entrevista
ao Produtor
Exploração UZIEL CARVALHO, Lda Maria Inês Antunes

Nome: Diana Carvalho e Uziel Carvalho
Cargo: Gerentes
Formação: Diana – Engenharia
Biotecnológica, Uziel – Regente Agrícola e
Produção Animal

▪ Onde se situa a sua exploração?

►A exploração está localizada na Aroeira,
união de freguesias de Monte Redondo e
Carreira, distrito de Leiria.

▪ Quantos animais tem em ordenha?

►Atualmente temos 233 vacas a ser
ordenhadas por 4 robots.

▪ Que raças tem na sua exploração?

►Temos animais cruzados das raças Holstein
Frísia, Montbéliard eVermelho Sueco pois
trabalhamos com o sistema PROCROSS.

▪ Quantos trabalhadores tem na sua
exploração?

►A exploração tem 7 trabalhadores.

▪ Há quanto tempo trabalha na indústria
leiteira?

►Há 20 anos quando terminei o
curso já tínhamos esta vacaria (a Uziel
Carvalho Lda tem 39 anos) e
adquirimos outra vacaria com cerca
de 80 animais que fiquei a gerir
durante 5 anos. Em 2006, quando uma
tempestade destruiu esta vacaria, ao
reconstruir decidimos modernizar e
aumentar a Uziel Carvalho Lda e
trazer os animais todos para aqui.

▪ Como carateriza a sua exploração?
E quais os seus principais objetivos?

►O nosso principal objetivo é a
produção de leite de qualidade, mas
também queremos que a nossa
exploração tenha uma marca de
carbono zero, daí estarmos tão
empenhados em aproveitar o biogás
que as vacas produzem: por um lado
protegemos a produção e em termos
económicos temos energia a custo
reduzido.A exploração é auto-
suficiente em termos energéticos pela
produção de energia elétrica a partir
do biogás. Dos sobrantes deste
sistema de produção de energia, com
a parte seca fazemos as camas para os
animais e a parte líquida é introduzida

na nossa produção de cerca de 150
hectares de milho, azevém e
consociações de leguminosas. Podemos
dizer que na exploração promovemos
a economia circular pois aproveitamos
todos os subprodutos que produzimos.
Temos tido o apoio de diversos
projetos ao longo dos anos quer na
modernização da exploração e
nomeadamente na parte de gestão de
efluentes sendo que neste momento
estamos à espera de aprovação de um
upgrade à instalação de produção de
energia. Conseguimos garantir a
produção das nossas forragens e a
produção de energia e em ambos
somos excedentários, pelo que em
termos económicos nos torna um
pouco menos dependentes de fatores
externos.

▪ Quais consideram ser os fatores-
chave para o sucesso da sua
exploração?

►Na minha opinião, o fator-chave para
o sucesso de qualquer exploração é o
maneio.Todos os dias da semana, todos
os dias do ano, não o podemos
descurar. Embora tenhamos robots, os

nossos animais são vigiados todos os dias, a
ordenha é voluntária, mas há sempre
vigilância, quando não é humana é através de
câmaras que se encontram nos pontos de
maior risco na exploração. Neste momento
estamos a fazer uma experiência ao nível da
recria, em que colocámos as nossas vacas
para refugo a amamentar as vitelas (que eram
anteriormente colocadas em parque coletivo
com amamentadora automática) e vimos uma
redução quer a nível de pneumonias, quer a
nível de diarreias, sendo que ao desmame as
vitelas atingem melhores pesos. Somos
acompanhados por 3 equipas a nível de
consultoria: na área da reprodução, na área da
alimentação e na gestão técnico-económica.
Temos tido muito bons resultados em termos
reprodutivos, mas como ainda estamos numa
fase de crescimento, mantemos a ordenha
convencional para os cerca de 10/12 animais
que não se adaptam aos robots, para não
termos de os eliminar apenas por esse
motivo.Ainda no controlo ambiental, nos
últimos 3 anos não tem sido necessário
utilizar inseticidas na exploração: o controle
das moscas tem sido feito recorrendo a
auxiliares biológicos, reduzindo assim os
custos e o aumento das resistências aos
inseticidas por parte das pragas. Com a
produção do biogás os cheiros incómodos à
população adjacente não existem, pelo que a
exploração está bem integrada na aldeia, sem
cheiros nem moscas.

▪ Qual a sua opinião sobre o estado atual da
indústria leiteira e quais as perspetivas em
relação ao futuro?

►Eu acho que temos um produto alimentar
que é altamente desvalorizado. Não existe
nenhum alimento tão completo como leite: a
única coisa que o leite não tem são as fibras e
a vitamina C, de resto tem tudo. É um
alimento barato, completo e que pode chegar

a imensas pessoas.Acho que a
indústria leiteira deveria promover
mais e melhor o nosso produto,
informando melhor o consumidor.A
intolerância à lactose existe, mas
também existem produtos que
contornam essa questão, como os
queijos e os iogurtes, e ainda o leite
A2. Na nossa exploração já fazemos a
escolha do sémen de touros com o
gene A2/A2, com o objetivo de
produzir leite A2.Ainda não
promovemos os testes de forma
massiva aos nossos animais porque a
indústria não atribui uma mais valia
económica ao leite A2/A2. No meu
ponto de vista, o consumo do leite
diminuiu porque durante anos se
permitiu que alimentos com uma valia
energética muito inferior à do leite
ganhassem quota de mercado sem que
a indústria dos lacticínios tomasse as
rédeas na defensiva do melhor
alimento do planeta – o leite.Agora
vai ser muito mais difícil fazer
desacreditar as modas das bebidas
alternativas. Eu continuo a beber leite
e a consumir lacticínios todos os dias,
não terei osteoporose de certeza, já
as mulheres da minha idade que
optam por bebidas alternativas
promovidas por dietas, daqui a uma
década provavelmente estarão com os
ossos a parecer o rendilhado dos
corações deViana… pode ser que me
engane…

▪ O que tem a dizer sobre o
decorrente projeto de certificação em
Bem-Estar Animal?

►Acho que é um “mal” necessário.
Percebo que pode custar a alguns
produtores fazer todas as alterações

que são pedidas à velocidade que são
solicitadas, mas é necessário. De um
modo geral, as “exigências” são para a
melhoria do nosso sistema de
produção, são para benefício dos
nossos animais. No nosso caso, depois
do vendaval optámos por continuar a
evoluir no sentido do bem-estar
animal e na gestão de efluentes muito
antes das obrigatoriedades, pelo que
foi mais simples cumprirmos com os
requisitos da certificação que nos
foram exigidos. Além disso, com a
certificação, iremos voltar a fazer com
que a Comunicação Social acredite no
nosso produto,“limpando” a imagem
de “maus da fita” que poluem o
ambiente e maltratam animais.

▪ Como correu a auditoria do Bem-
Estar Animal na sua exploração? O
que achou das propostas de melhoria
sugeridas pelos auditores?

►A auditoria correu bem, não tivemos
nenhuma não conformidade e no final
tivemos uma boa pontuação.A única
avaliação com que não concordo é
com o teste de aproximação aos
animais. Este parâmetro é muito
subjetivo e é feito por uma pessoa
estranha ao animal… Eu própria
também não gosto de aproximações
excessivas quando não conheço… Se
calhar sou bicho do mato…, mas é
uma reação normal do animal, que
pode prejudicar uma exploração que
necessite dessa pontuação para
colmatar um ou outro ponto para o
qual não tenha sido ainda possível
efetuar o investimento de melhoria,
principalmente agora que todos os
cêntimos contam para não abandonar
a profissão.

▪ Tem alguma mensagem que
gostaria de deixar aos seus colegas
de profissão?

►Não desistam.Vocês produzem o
melhor alimento do mundo.
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A genética mais 
avançada e o 

serviço técnico 
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Fernando Taveira

E stimados leitores, numa data de grande
significado para a LACTICOOP, 60
anos ao serviço dos produtores

pecuários da região centro e nos últimos 25
anos alargando a recolha de leite à zona sul
mais propriamente Ribatejo e Alentejo. Não
posso deixar de me vergar, agradecendo às
pessoas que tornaram e continuam a
trabalhar para que o sonho se mantenha.
Nestes 60 anos muitos acontecimentos de
relevo, aconteceram, uns mais positivos outros
mais negativos, mas a génese mantem-se,
defesa do sector pecuário e especificamente
os produtores de leite.

O período que estamos a atravessar, julgo em
meu entender ser o pior.A pandemia, agora a
guerra entre a Rússia e o resto do mundo
está a levar a uma subida sem qualquer
controlo ou previsão das matérias-primas e
está a atormentar todo o sector. Soluções, é
difícil prever como referi, talvez tenhamos que
semear mais e melhor, aproveitar todo o solo
arável para a produção de cereais e
forrageiras, quando as condições o permitam.

Refiro-me muito sinteticamente a
disponibilidade de água e solos férteis. Dir-
me-ão já o fazemos, sim concordo, mas
podemos fazer melhor, recorrendo á técnicas
de agricultura de precisão já disponíveis e
outras que estão em fase de experimentação.
Pôr em prática e em definitivo a dita,
economia circular. Produzir e aproveitar ao
máximo os recursos da produção.Aproveitar,
aproveitar, não desperdiçar e incluir.

O ano de 2022 começou muito mal, o inverno
transformou-se em primavera a falta de água
para as culturas de inverno é uma realidade,
os fertilizantes azotados quase triplicaram o
seu valor e o preço do leite não acompanhou
os custos da sua produção. Com o decorrer
do tempo vamos ter menos alimento
disponível para a alimentação animal.
Forçosamente teremos que recorrer a
alimentos concentrados, cada vez mais caros e
provavelmente também escassos... Não quero
assustar ninguém mais do que eu estou, vejo
apenas gente abnegada trabalhando todos os
dias e o resultado do seu trabalho não é
agora gratificado, as organizações ligadas ao
sector estão a tratar mudar este cenário
rapidamente para que se encontrem os

equilíbrios necessários entre a
produção e o consumidor final e
que todos consigamos ultrapassar
esta tormenta.

Dirão alguns e com propriedade,
muito fácil é falar difícil é executar,
concordo plenamente, mas a
dimensão do problema é tão grande
que a solução é difícil, mas possível
e é no possível que nos temos que
concentrar, sugerindo soluções e
não atoardas que nada resolvem.A
solução passa por todos.

A colheita das culturas de inverno,
aproximam-se a passos largos,
menos quantidade, façamos bem o
que a terra nos deu, aproveitando a
qualidade disponível nas nossas
forrageiras.
A cultura do milho está no
horizonte próximo e o resultado
desta é a base da alimentação dos
nossos animais.

A cultura do milho, pela sua
versatilidade, adapta-se a diferentes
sistemas de produção. O mais
utilizado no produtor pecuário é a
rotação com as forragens de
inverno, outros sistemas rotação com
batata, hortícolas e até mesmo o
pousio. Embora apresente um alto
potencial de produção, comprovado
com as novas variedades e a
tecnologia a elas associada, por vezes
não conseguimos tirar o máximo
potencial produtivo porque falta de
algo no sistema de produção. Cada vez
é mais raro acontecer, pois os técnicos
recomendam as variedades mais
apropriadas às condições de cada
produtor, tirando este as mais altas
produtividades e obtendo maior
sustentabilidade e rentabilidade do seu
sistema produtivo.

A cultura do milho como estamos a
vive-la atualmente é de grande
importância económica e social.
Económica, pelo valor nutricional de
seus grãos e por seu uso generalizado,
na alimentação humana e animal e

como matéria-prima para a indústria,
com as diversas extrações. Social, por
ser um alimento com um custo justo,
pela viabilidade de cultivo tanto em
grande quanto em pequena escala e
em solos mais ricos ou mais pobres.
Neste sentido, o milho é um dos
principais cereais cultivados em todo o
mundo.

Vamos a ele.As sementes já chegaram
e rapidamente vos iremos contactar
para a escolha mais acertada caso a
caso.

Eu, quero terminar esta pequena
reflexão, agradecendo a todos pela
vossa contribuição na produção de
alimento para a população em geral,
quando esta der conta que nunca
agradeceu, pode ser tarde.

Obrigado.



N o quadro da atual pandemia da
doença COVID-19, a Autoridade
Tributária e Aduaneira tem vindo

a implementar um conjunto de medidas
de flexibilização do pagamento de
impostos e a disponibilizar oficiosamente
um conjunto de planos prestacionais aos
contribuintes, enquanto forma de
promoção e apoio ao cumprimento, num
quadro em que a regularização da
situação tributária se reveste de
importância acrescida (designadamente,
para efeitos de obtenção de diversos
incentivos).

Ao abrigo do Despacho n.º 8844 -B/
2020 (publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 179, de 14 de setembro de
2020) e do Despacho n.º 1090 -C/2021
(publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 17, de 26 de janeiro de 2021) a
AT disponibilizou planos prestacionais
oficiosamente aos contribuintes,
independentemente da apresentação do
pedido e sem necessidade de prestação
de garantia, nos casos em que legalmente
as dívidas já pudessem ser pagas em
prestações com dispensa de garantia. E,
subsequentemente, foi aprovado o
Decreto-Lei n.º 125/2021, de 30 de

dezembro, que alterou os regimes de
pagamento em prestações.

Neste contexto, em relação aos
contribuintes que estejam a beneficiar
daqueles planos prestacionais, mas que
ainda não tivessem sido citados do
respetivo processo de execução fiscal, a
AT efetuou recentemente o envio das
respetivas citações, segundo o modelo
de citação vigente. O envio da citação,
mais do que um formalismo, é uma
forma de dar a conhecer ao contribuinte
o processo e os meios de defesa a que
pode recorrer. E, independentemente de
terem aderido aos planos prestacionais,
os contribuintes continuam a ter o
direito de reagir em relação ao processo
de execução fiscal, se assim entenderem.

Assim, os contribuintes que estejam a
cumprir pontualmente aqueles planos
prestacionais e que tenham recebido
recentemente uma citação em relação ao
montante ainda não pago daquela mesma
dívida, não precisam de proceder ao
respetivo pagamento no prazo de 30
dias, podendo continuar a cumprir nos
termos e condições do plano
prestacional que lhes fora anteriormente

comunicado.A AT deu orientações aos
seus serviços para esclarecerem os
contribuintes nesse sentido e está a
enviar comunicações adicionais aos
contribuintes abrangidos para os
esclarecer também a este respeito.

Atualmente, em relação aos processos
de execução fiscal instaurados mais
recentemente, a AT envia as duas
comunicações em simultâneo: por um
lado, a citação do processo executivo
segundo o modelo vigente; por outro
lado, a notificação do plano prestacional.

A AT encontra-se a desenvolver
trabalhos de adaptação dos seus
sistemas no sentido de futuramente
integrar a informação relativa ao
pagamento prestacional (quando
aplicável) no próprio documento da
citação.

Autoridade Tributária e Aduaneira, 16 de
fevereiro de 2022”.

Informação disponível em:
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/
destaques/Paginas/
Planos_prestacoes_automaticos_20220216.aspx
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Planos de prestações automáticos da
Autoridade Tributária e Aduaneira

Seca. Governo aumenta linha de
crédito na agricultura

para 50 milhões

Vitor Tavares Paula Vinhas

Citação em Processo de Execução Fiscal

O Governo vai aumentar em 30
milhões de euros, para 50
milhões, a linha de crédito para

o setor agrícola que foi lançada para
fazer face à seca, anunciou hoje a
ministra da Agricultura, Maria do Céu
Antunes.

A medida foi anunciada numa
conferência de imprensa conjunta com o
ministro de Estado, da Economia e
Transição Digital, Pedro SizaVieira, no
Ministério da Economia, em Lisboa,

sobre os novos apoios adotados no
âmbito do conflito na Ucrânia, que fez
disparar o preço das matérias-primas.
Maria do Céu Antunes disse que a linha
de crédito inicialmente adotada para
responder à seca, de 20 milhões de
euros, passará a ter uma dotação de 50
milhões de euros devido aos novos
constrangimentos "para que todos os
agricultores possam ter uma dotação
adicional para tesouraria ou fundo de
maneio".

FONTE: Noticias ao Minuto

A nossa experiência, a sua e� ciência

NUTRIÇÃO E
SAÚDE ANIMAL

D.I.N. Desenvolvimento e Inovação Nutricional, S.A.
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Inovação

Investigação e 
Desenvolvimento

Análises Microbiológicas 
e Físico-químicas

Formulação e
Apoio Técnico

Especialista em nutrição e saúde 
animal, a D.I.N – Desenvolvimento e 
Inovação Nutricional, S.A. disponibiliza 
aos seus clientes soluções nutricionais 
inovadoras cuja conceção se encontra 
suportada na constante evolução 
técnica em nutrição animal. 

A nossa equipa multidisciplinar 
garante a prestação permanente 
de serviços técnico – veterinários 
e laboratoriais indo de encontro às 
necessidades específicas de cada 
cliente.
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O Cantinho da
Ti Aurora
Bolo De Aniversário Lacticoop

A Ti Aurora não podia estar mais
grata! Coincidência das
coincidências, nasceu no mesmo

dia que a sua querida LACTICOOP.
60 anos… muita experiência,
sabedoria… muitos progressos…A
LACTICOOP comemora mais um ano!
Estamos todos de parabéns! Produtores,
Cooperativas associadas, colaboradores,
administradores, parceiros de negócio,
estão de parabéns todos aqueles que
sentem esta casa como sua,Todos,
porque é símbolo de união.
Ao celebramos mais um ano de vida da

LACTICOOP fazemos/recordamos o
passado com o olhar no futuro.
Enfrentamos desafios, momentos
inesperados e situações indesejadas.
Dos momentos felizes guardamos os
louros e as lembranças, dos momentos
menos bons guardamos as aprendizagens
que nos ajudam a sermos mais fortes.
Por tudo isto, temos motivos para
comemorar! Juntos vamos conquistar o
futuro neste novo ciclo! E como não há
festa sem bolo aqui fica a receita da
TiAurora.

INGREDIENTES
100 g manteiga (derretida)
250 g farinha
150 g espinafres
6 ovos
200 g açúcar
1 colher (sobremesa) fermento em pó
Manteiga para untar
Farinha para polvilhar

MASSA
1º Coloque todos os ingredientes na
liquidificadora e bata até desfazer os
espinafres;
2º Deite a massa na forma e leve ao
forno, pré-aquecido a 180ºc, durante
40 minutos.

RECHEIO E COBERTURA
400 ml de natas;
2 colheres de sopa de sumo de limão
a juntar às natas;
Açúcar glacé a gosto (4 a 5 colheres).

PREPARAÇÃO
Bater as natas misturando o sumo de
limão até ficar em chantilly, juntar o
açúcar glacé e aplicar no recheio e
cobertura do bolo.
Enfeitar a gosto.

Nota: O chantilly só deverá ser
aplicado quando o bolo estiver frio.

Jacinta Gil
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	Lacticoop 60 Anos de Cooperativismo ao Serviço dos Produtores de Leite
	M. Fernandes da Silva
	A  LACTICOOP- União de Cooperativas de Produtores de leite de Entre Douro e Mondego, completou 60 anos de existência no dia 23 de Março de 2022, fiel aos seus princípios cooperativos e no cumprimento de missão ao serviço dos produtores de leite e suas organizações.
	Fazendo uma breve resenha histórica sobre a evolução do Movimento Cooperativo Leiteiro na região de Entre Douro e Mondego, nada melhor que dar voz às palavras escritas na primeira pessoa, num documento, também ele histórico, em Março de 2004, pelo saudoso Engº Agostinho Pinto Cardoso, uma das figuras maiores da história da Lacticoop.
	Citando Pinto Cardoso:
	MOVIMENTO COOPERATIVO LEITEIRO
	1 - Como é que todo este movimento começou?
	O  Movimento Cooperativo Leiteiro iniciou-se em Portugal já na parte final da 1ª República, em 1924, na sequência de greves dos produtores de leite do concelho de Sever do Vouga Freguesias de Rocas do Vouga (Sanfins) e de Couto de Esteves, como protesto pelos baixos preços praticados pela indústria daquele tempo. Aqueles Movimentos, apesar de vizinhos, produziram iniciativas autónomas pela instalação de “batedeiras” para o fabrico de manteiga, dando origem mais tarde às Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de Sanfins e do Vale do Vouga, designação por que vieram a ser reconhecidas pelo Estado. Mais tarde constituiu-se a Cooperativa Agrícola de Arouca, porventura, por iniciativa do Grémio da Lavoura local, uma vez que ela funcionava, quando a visitei em 1966, num exíguo espaço de vão de escada daquela organização corporativa.
	2 – As Cooperativas de Sanfins, Couto de Esteves e de Arouca, como se uniram para criar a União de Cooperativas de Entre Douro e Vouga?
	6
	Em 1962 a situação técnica e económica das duas primeiras Cooperativas de Lacticínios do País, acima referidas, era já muito difícil. Completamente desactualizadas sob o ponto de vista técnico, lembro que nessa altura apenas recebiam dos produtores associados as natas obtidas nos postos de recepção, devolvendo aos produtores o leite desnatado, que normalmente era destinado à alimentação animal. A inércia das Direcções da época não permitia romper com a situação e, a Repartição das Associações Agrícolas da Secretaria de Estado da Agricultura, através do seu Delegado em Aveiro, Engº Agrónomo Manuel Simões Pontes, resolveu levar as Direcções a propor às Assembleias Gerais das Cooperativa de Sanfins, Vale do Vouga, Arouca e Oliveira de Azemeis, a criação da União de Cooperativas de Lacticínios de Entre Douro e Vouga, à semelhança do que tinha sido feito, algumas décadas antes, com a criação da Agros – União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Minho.
	Em 1962 a situação técnica e económica das duas primeiras Cooperativas de Lacticínios do País, acima referidas, era já muito difícil. Completamente desactualizadas sob o ponto de vista técnico, lembro que nessa altura apenas recebiam dos produtores associados as natas obtidas nos postos de recepção, devolvendo aos produtores o leite desnatado, que normalmente era destinado à alimentação animal. A inércia das Direcções da época não permitia romper com a situação e, a Repartição das Associações Agrícolas da Secretaria de Estado da Agricultura, através do seu Delegado em Aveiro, Engº Agrónomo Manuel Simões Pontes, resolveu levar as Direcções a propor às Assembleias Gerais das Cooperativa de Sanfins, Vale do Vouga, Arouca e Oliveira de Azemeis, a criação da União de Cooperativas de Lacticínios de Entre Douro e Vouga, à semelhança do que tinha sido feito, algumas décadas antes, com a criação da Agros – União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Minho.
	3 – Por que razão a Cooperativa de Oliveira de Azeméis não entrou nesta União?
	A Cooperativa de Oliveira de Azeméis entrou no Movimento, a sua Assembleia Geral, altamente concorrida, segundo se constou, votou favoravelmente por uma larguíssima maioria a adesão à União de Cooperativas e sempre fez parte plena dos órgãos sociais, quer da União de Cooperativas de Lacticínios de Entre Douro e Vouga, quer da Lacticoop – União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego. Depois a vontade expressa pelo colectivo da Cooperativa de Oliveira de Azeméis foi contrariada por uma Comissão administrativa que decidiu, unilateralmente, solicitar a desvinculação da Lacticoop, salvo erro, no Verão de 1972.
	4- Como é que o Movimento Cooperativo ligado ao leite se alastrou para o Litoral?
	O alastramento do Movimento Cooperativo para o litoral no início década de 1970 não foi inédito, uma vez que entre 1924 e 1950, tinha sido já ensaiado com bom exemplo dado na perspectiva dos produtores de leite, pela acção das Cooperativas Agrícolas de Sanfins e do Vale do Vouga, dando origem à formação da Cooperativa de Arouca e mais tarde às Cooperativas da Murtosa e de Aveiro, Ilhavo e Vagos. Só que, nem sempre, as vontades dos produtores associados e Directores dos Grémios da Lavoura coíncidia com a vontade política dos dirigentes da Organização Corporativa da Lavoura que constituía a base politica e organizativa da agricultura do País. Por isso, no início da década de 1970, alguns produtores de leite dos concelhos de Aveiro, Ilhavo e Vagos, sócios e até Directores de uma cooperativa constituída em meados da década de 40, foram a Sever do Vouga, visitar a fábrica de queijo e a nova fábrica de manteiga da União de Cooperativas de Entre Douro e Vouga, mostrando uma grande vontade de iniciarem a actividade da sua Cooperativa, aderindo aquela União. Só que, para que se entenda, o início da actividade foi contrariada pelo Presidente daquela Cooperativa, tendo a Direcção da União assumido por minha proposta, os custos da instalação e arranque da Cooperativa de Aveiro-Ilhavo e Vagos por alguns anos face à vontade do então Presidente da Assembleia Geral Padre Creoulo, de dois elementos Direcção e do Presidente do Conselho Fiscal. A seguir, quando a União de Cooperativas de Entre Douro e Vouga deliberou aceitar a associação desta cooperativa no seu seio, teve de solicitar ao Secretário de Estado da Agricultura, ao tempo o Engº Agrónomo Vasco Leónidas, a alteração dos seus Estatutos, promovendo o seu alargamento para a região de Entre Douro e Mondego. É preciso referir que toda a Organização Corporativa, isto é Federação dos Grémios da Lavoura de Entre Douro e Minho, Federação dos Grémios da Beira Litoral e Corporação da Lavoura, deram parecer negativo, tendo o Secretário de Estado, ao arrepio de tais pareceres, concedido o alargamento da área social e da sua nova Razão Social que passou a designar-se LACTICOOP – União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego. As coisas não foram fáceis…
	5- A luta de Eirol foi decisiva. A Guarda Republicana, o Intendente Paiva, o Engº Manuel Simões Pontes, o Governador Civil e os Produtores de leite.
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	A luta de Eirol, corporizou a desconfiança e repúdio dos agricultores de uma forma geral e dos produtores de leite em especial, pela organização medieval que eram os Grémios da Lavoura e suas Federações e denotou o princípio do fim do Regime pelo seu apodrecimento por dentro.
	A Guarda Republicana mandada avançar para obrigar os produtores de Eirol a entregarem o leite no posto de recepção da Federação, recuou face à “Unidade” dos produtores encontrada no terreno, ameaçando despejar o leite no esgoto, logo que eu indicasse, o que não foi necessário, talvez por ter conseguido explicar e provar que nada havia fora da legalidade, tal como aconteceu com os Responsáveis Regionais da Fiscalização Económica. Quanto ao Governador Civil Dr. Vale Guimarães e principalmente o Vice-Governador, Engº Simões Pontes, eles estavam de acordo com o avanço do Cooperativismo. O Governador se não por outra razão, pelo menos pela razão sentimental, pois tinha sido o seu pai, juntamente com o Senhor Nuno Pinto Bastos da Vista Alegre e outros, um dos fundadores da Cooperativa de Aveiro, Ilhavo e Vagos. O Vice-Governador Engº Simões Pontes acreditava no avanço do Cooperativismo Agrícola e por isso, foi, desde sempre, a indomável barreira aos opositores do Movimento Cooperativo Leiteiro.
	A Guarda Republicana mandada avançar para obrigar os produtores de Eirol a entregarem o leite no posto de recepção da Federação, recuou face à “Unidade” dos produtores encontrada no terreno, ameaçando despejar o leite no esgoto, logo que eu indicasse, o que não foi necessário, talvez por ter conseguido explicar e provar que nada havia fora da legalidade, tal como aconteceu com os Responsáveis Regionais da Fiscalização Económica. Quanto ao Governador Civil Dr. Vale Guimarães e principalmente o Vice-Governador, Engº Simões Pontes, eles estavam de acordo com o avanço do Cooperativismo. O Governador se não por outra razão, pelo menos pela razão sentimental, pois tinha sido o seu pai, juntamente com o Senhor Nuno Pinto Bastos da Vista Alegre e outros, um dos fundadores da Cooperativa de Aveiro, Ilhavo e Vagos. O Vice-Governador Engº Simões Pontes acreditava no avanço do Cooperativismo Agrícola e por isso, foi, desde sempre, a indomável barreira aos opositores do Movimento Cooperativo Leiteiro.
	6 – A criação da Cooperativa Agrícola de Aveiro, Ilhavo e Vagos.
	A expansão do movimento, a queda dos Grémios da Lavoura e a formação de novas Cooperativas e, finalmente, a criação da União de Cooperativas de Produtores de Leite de Ente Douro e Mondego.
	A criação e o arranque da Cooperativa de Aveiro, Ilhavo e Vagos já foi aflorada nas questões anteriores.
	Poderei contudo acrescentar, porque é elucidativo, que quando acompanhei, à residência do então Presidente da Direcção, os restantes membros, Presidente do Conselho Fiscal e o Presidente da Assembleia Geral para se transmitir ao Presidente que se queria arrancar com a actividade da Cooperativa, o mesmo opôs-se frontalmente, não só negando o seu apoio, como também toda a documentação, selo branco e livros de actas e registo em sua posse. A discussão atingiu tal veemência que só não chegou a “vias de facto” porque expliquei na altura que não era preciso para o arranque da Cooperativa a adesão do Presidente, os livros, registos, selo branco etc., porque a União ia pôr em marcha a Cooperativa com ou sem a sua anuência. Da residência do Presidente saiu todo o grupo para Vagos e naquele mesmo dia contratámos o aluguer do Armazém, o seu fiel e o que mais tarde foi o vulgarizador Valente, que estabelecia a ponte entre os elementos da Direcção, eu próprio e os produtores com quem também reuni em cerca de duas dezenas de localidades espalhadas pelos três concelhos para sentir a vontade dos associados no arranque da sua cooperativa, o que realmente me deu as forças necessárias para encabeçar uma luta cujas consequências na minha vida profissional e pessoal eram perfeitamente imprevisíveis.
	Não havia passado um mês após o arranque da Cooperativa, que, aliás, teve uma enorme repercussão em toda a região e já o Presidente da Direcção enviava ao Presidente da Assembleia Geral o seu pedido de demissão e, com ele, toda a documentação em seu poder.
	Iniciada a actividade da Cooperativa, a partir da distribuição pelos associados dos factores de produção, foi apresentada, pela primeira vez, na Junta de Colonização Interna de Aveiro, um plano de cobertura de salas de ordenha mecânica coletiva que abrangia os três concelhos que eram a área social da Cooperativa de Aveiro, Ilhavo e Vagos.
	Tratou-se de um plano para instalação de cerca de uma centena de salas colectivas de ordenha mecânica, tornando efectiva uma estrutura já existente experimentalmente no concelho de Oliveira de Azeméis. Neste caso foi uma opção técnica efectiva que teve global aprovação e até ajuda dos produtores de leite onde foram instaladas e que, abriram a porta, à sua generalização nas áreas litorais do Minho ao Mondego, especialmente depois o 25 de Abril em que os subsídios subiram de 30% para 80%.
	Esta nova estrutura foi fundamental à melhoria real da qualidade do leite, fomentou a sua quantidade tornando o País auto-suficiente e promoveu o redimensionamento e a modernização da pecuária bovina e leiteira nas regiões minifundiárias.
	Sobre este plano e a sua aplicação no terreno muito haveria a dizer mas o espaço não aguentaria e, por isso, pode ser que fique para outras memórias.
	Com a distribuição dos factores e a recolha do leite em andamento, foi iniciado o apoio aos produtores de leite no sentido de levar o conhecimento técnico a uma lavoura que além do trabalho e da vontade carecia de outros apoios. Na prossecução deste objectivo estabeleceu-se que em cada cooperativa haveria pelo menos um técnico agrícola para apoiar os agricultores, incentivando-se simultaneamente as Associações Mútuas de Gado, para através de um veterinário assistirem as vacas leiteiras, para além de apoios financeiros aos produtores pela perda de animais por acidente.
	A revolução do 25 de Abril de 1974 veio criar as condições para o desmantelamento da Organização Corporativa, afastar os temores das detenções políticas e dar ao Movimento Cooperativo o lugar e a força a que tinha direito na organização social e económica do País. E apesar dos focos de resistência ao nível do aparelho de Estado que era o misto entre o velho e o novo foi possível “in extremis” desmantelar as duas principais Federações de Grémios da Lavoura mais importantes e com melhor organização no sector do leite, a Federação de Entre Douro e Minho no Porto e a Federação da Beira Litoral em Coimbra. Assim se consolidou e desenvolveu um período de glória para o Movimento Cooperativo Agrícola de Portugal, cujos objectivos principais foram intensificar a produção e, dignificar a Lavoura portuguesa, dando-lhe voz e os instrumentos para se desenvolver e se fazer respeitar.
	A revolução do 25 de Abril de 1974 veio criar as condições para o desmantelamento da Organização Corporativa, afastar os temores das detenções políticas e dar ao Movimento Cooperativo o lugar e a força a que tinha direito na organização social e económica do País. E apesar dos focos de resistência ao nível do aparelho de Estado que era o misto entre o velho e o novo foi possível “in extremis” desmantelar as duas principais Federações de Grémios da Lavoura mais importantes e com melhor organização no sector do leite, a Federação de Entre Douro e Minho no Porto e a Federação da Beira Litoral em Coimbra. Assim se consolidou e desenvolveu um período de glória para o Movimento Cooperativo Agrícola de Portugal, cujos objectivos principais foram intensificar a produção e, dignificar a Lavoura portuguesa, dando-lhe voz e os instrumentos para se desenvolver e se fazer respeitar.
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	Passados que estão 30 anos questiono todos os dirigentes que servem e serviram o Movimento Cooperativo Leiteiro, no sentido de saber se estão satisfeitos com os resultados obtidos quer ao nível dos Produtores, base da pirâmide Cooperativa, quer das suas associações de 1º grau as Cooperativas e de 2º grau as Uniões?
	Pinto Cardoso - Março de 2004
	Fim de citação.
	A credibilidade da Lacticoop e dos seus valores, foi decisiva para que no período após a revolução do 25 de Abril de 1974, o movimento cooperativo e associativo, se expandisse por todo o país, pelo que foi com naturalidade que paulatinamente foram surgindo novas cooperativas, particularmente depois da extinção das Federações dos Grémios da Lavoura da Beira Litoral e da Beira Alta.
	Foi nesta fase da vida da Lacticoop, nomeadamente a partir do momento em que o nosso Comendador Prof. Telmo Martingo de Oliveira Pato, assumiu a presidência da Lacticoop em 1976, que a base social da União foi sendo alargada pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu, sob a batuta e estratégia do saudoso Dr. José da Cruz Costa e do Engº Alberto de Jesus Nunes Cardoso.
	Foram estes dois prestigiados Quadros executivos da Lacticoop, os verdadeiros estrategas no apoio dado à organização das Cooperativas e principais interlocutores na adesão das mesmas à União.
	Para melhor compreensão da evolução do movimento associativo das cooperativas na União, se dá conta das adesões verificadas em cada ano e por ordem de adesão.
	1974 Cooperativa Agrícola de Criadores de Gado da Freguesia de Aguada de Cima.
	1975 Cooperativa Agrícola da Tocha.
	1976 Cooperativa Agrícola do Concelho da Figueira da Foz, Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Vale do Mondego, Cooperativa Agrícola de Estarreja, Cooperativa Agrícola Mirense e Cooperativa Agrícola de Condeixa-A-Nova e Penela.
	1977 Cooperativa Agrícola de Anadia.
	1978 Cooperativa Agrícola de Cantanhede, Cooperativa Agrícola do Concelho de Montemor-O-Velho, Cooperativa Agrícola do Bebedouro, Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Concelho de Oliveira do Bairro e Copombal - Cooperativa Agrícola do Concelho de Pombal.
	1979 Cooperativa Agrícola de Soure.
	1980 Camor – Cooperativa Agrícola de Mortágua e Cooperativa Agrícola do Alto Paiva.
	1982 Meagri – Cooperativa Agrícola do Concelho da Mealhada e Cooperativa Agrícola de Miranda do Corvo.
	1983 Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Poiares e Cooperativa Agrícola de Coimbra.
	1984 Cooperativa Agrícola do Concelho de Castro Daire.
	1985 Cooperativa Agro-Tarouca e Lamego.
	1987 Cooperativa Agrícola de Vouzela (sucedendo à Cooperativa Agrícola de Lafões).
	1989 Cooperativa Agrícola de Viseu.
	2014 Coop2014 – Cooperativa de Produtores de Leite.
	Paralelamente ao surgimento e organização das Cooperativas eram desenvolvidas acções no terreno junto dos produtores de leite, tendo em vista a intensificação da produção de leite e melhoria da qualidade do leite produzido, disponibilizando a União o apoio técnico necessário.
	É de referir que o caminho percorrido não foi sempre fácil, nomeadamente em fases vividas em que era difícil dar saída ao leite recolhido, que cresceu exponencialmente no final da década de setenta e durante a década de oitenta, que não era acompanhado ao mesmo ritmo pelo mercado de consumo.
	Não foi fácil gerir os parcos recursos económicos da União, atendendo à permanente necessidade de ampliar e modernizar a capacidade de tratamento e transformação das nossas fábricas.
	Também aqui foi decisiva a competência e capacidade de resiliência demonstradas pelas Direcções e Quadros executivos da época, que acreditaram sempre que o caminho era seguir em frente, acreditando que novos e melhores dias haviam de chegar.
	Com a integração de Portugal na então C.E:E., hoje União Europeia, novos horizontes se abriram, mas em simultâneo também novos desafios se depararam em face da abertura à livre circulação de pessoas e bens nos países que constituíam e mercado comum.
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	Rapidamente se começaram a sentir pressões pelos concorrentes externos sobre o mercado do leite em Portugal e em consequência tornou-se necessário estudar novas formas possíveis para organização do mercado do leite e produtos lácteos.
	Apesar dos principais operadores nacionais (leia-se Agros, Lacticoop e Proleite) se encontrarem equipados com as melhores tecnologias industriais, tornava-se evidente que qualquer uma delas não seria capaz de por si só, ter capacidade para ombrear com a concorrência das grandes empresas do sector, algumas delas multinacionais, que dominavam o mercado na Europa, a juntar à existência de uma concorrência interna feroz entre si no nosso país.
	Tornava-se imperioso encetar um diálogo sério, aberto e construtivo entre as organizações cooperativas, na procura de encontrar soluções favoráveis às três organizações. Não foi muito fácil esse diálogo, mas entre avanços e recuos nas negociações, foram-se consolidando acordos de princípio, que viriam a decidir a constituição da Lactogal, sendo que numa primeira fase apenas com a participação da Lacticoop e a Proleite, com a criação do canal de distribuição Horeca (hotelaria, restauração, cafetaria e exportação).
	Estava assim dado o primeiro passo efectivo para a reorganização do sector leiteiro em Portugal, até que em 1996 e já com a participação da Agros, foi constituída a Lactogal Produtos Alimentares, SA, participada em paridade pelas três accionistas, que viria a tornar-se uma organização de raíz cooperativa, com dimensão e devidamente estruturada, que garantiu naquele momento a sobrevivência do sector leiteiro no nosso país, e que, passado mais de um quarto de século, continua a ser a grande empresa de referência do sector na península ibérica.
	Importa aqui relevar a vontade e determinação de todos os dirigentes das três organizações, merecendo especial referência o então Presidente da Agros Comendador Fernando da Silva Mendonça, o Comendador Manuel Albino Casimiro de Almeida, então Director-Geral da Proleite e o Dr. José da Cruz Costa, à data Director Geral da Lacticoop, principais intervenientes no processo das negociações.
	No caso particular da Lacticoop, foram ouvidas previamente as Cooperativas associadas, e gerado um consenso alargado, dando poderes à Direcção, já sob a presidência do senhor Joaquim Maria de São José Cardoso, para levar até ao fim este projecto.
	Uma certeza podemos testemunhar. Passado mais de um quarto de século após a sua constituição, a Lactogal continua a ser uma organização capaz de garantir o escoamento da produção de leite dos produtores das suas accionistas, dentro de um quadro de estabilidade e previsibilidade.
	Uma boa parte da história da Lacticoop encontra-se documentada no livro comemorativo do seu cinquentenário da autoria do saudoso Senhor Elísio Almeida de Azevedo, que no último Capítulo podemos ler:
	Foi o único que conseguiu organizar-se, da produção ao consumo, garantindo a todos os produtores o escoamento da sua produção.
	Ainda vivem algumas pessoas que assistiram, ao calor da lareira, ao fabrico das natas, batido de leite à força de braços e de touço.
	Foi uma caminhada vertiginosa até ao mais sofisticado e moderno equipamento onde hoje o leite é transformado nos mais variados produtos alimentares.
	E foram os homens nascidos nas aldeias das serras de Sever do Vouga e de Arouca, muitos deles que apenas frequentaram a escola do trabalho nos campos e nos bancos da catequese, unidos pelos laços da vizinhança e da solidariedade que reagindo contra a injustiça e a opressão, souberam abrir os alicerces de uma grande Organização Cooperativa e com ela conquistar a sua liberdade e dignificar o seu trabalho.
	Alguns, poucos, muito poucos já, ainda se lembram desses tempos agrestes, dos caminhos penosamente percorridos, dos sacrifícios que suportaram e da imensa alegria vivida no momento de sacudir o jugo que os oprimia.
	Alguns, poucos, muito poucos já, ainda se lembram desses tempos agrestes, dos caminhos penosamente percorridos, dos sacrifícios que suportaram e da imensa alegria vivida no momento de sacudir o jugo que os oprimia.
	Outros, depois deles, tomaram o testemunho e prosseguiram a jornada, vencendo obstáculos e suportando sacrifícios sem medo dos desafios, conscientes da força que a solidariedade lhes conferia.
	Não foram só os produtores de leite, foram também os seus dirigentes, o mais qualificado dos quadros e o mais humilde dos seus trabalhadores que fizeram da Lacticoop uma das maiores empresas nacionais do ramo agro-alimentar.
	Todos juntos, herdeiros de uma cultura de solidariedade, que atravessou os tempos e venceu as dificuldades, souberam, em união, continuar o trabalho começado há cinquenta anos e que a outros cabe continuar com o mesmo espirito de humildade e a mesma cultura de cooperação.
	São outros tempos e são difíceis os dias que os produtores de leite hoje atravessam e, por isso mesmo, mais necessário se torna evocar os homens de há cinquenta anos souberam unir-se para vencer.
	Só unidos e solidários entre si, entre as suas Cooperativas e a sua União será possível continuar, derrubando as dificuldades de um caminho que só será possível percorrer com êxito cooperando.
	É com fé e determinação que se consegue, é querendo, que se ultrapassa o desânimo e se vencem os desafios.”
	Passados mais dez anos e agora que estamos a viver e comemorar o sexagésimo aniversário da Lacticoop, as transformações do sector do leite continuam a acontecer a uma velocidade vertiginosa.
	Em 2015 acabou o Regime da Imposição Suplementar, que de alguma forma protegia os produtores de leite dos Estados membros da União Europeia mais frágeis como o nosso, criando abertura ao aumento da concorrência externa no mercado dos produtos lácteos. De repente alguns países da EU começaram a produzir muito mais leite e, em consequência, os preços estagnaram, atrofiando por completo a capacidade de sobrevivência das explorações mais vulneráveis e condicionaram de forma severa as explorações, que embora bem apetrechadas tecnicamente, ainda se encontram obrigadas a amortizar os investimentos efectuados na modernização e capacitação da sua estrutura.
	“
	Nestes últimos cinquenta anos, migalha de tempo que rapidamente se escoa, o sector do leite sofreu profundas transformações e constituiu um exemplo sem igual.
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	Em 2019 a Lacticoop iniciou a implementação do processo de certificação em Bem Estar Animal numa acção conjunta com as nossas parceiras Agros e Proleite, criando uma equipa técnica especializada para esta área, que tem vindo a acompanhar os nossos produtores a encontrar as soluções tendentes à certificação das suas explorações, evitando assim o encerramento prematuro de algumas delas.
	Atenta ao peso que os custos de alimentação representam na produção de um litro de leite, a Lacticoop, renovou a sua unidade de produção de misturas para alimentação animal localizada nas nossas instalações da Tocha, aumentando a sua capacidade de produção e armazenamento, no sentido de dar resposta e servir um maior número de produtores de leite.
	Modernizou ainda os espaços das Lojas Agro Rurais localizadas e Cantanhede, Mira, Soure e Vila Nova de Paiva, tornando-as mais atractivas e funcionais para os nossos clientes, contribuindo assim para melhor os servir e a fidelização dos mesmos.
	Tem sido uma preocupação permanente da Administração da Lacticoop apoiar na medida das suas possibilidades os produtores de leite, dando-lhe apoio técnico de proximidade nas várias áreas e fornecendo-lhes os factores de produção nas melhores condições financeiras possíveis, nomeadamente os prazos de pagamento dos fornecimentos.
	Apesar do esforço da Lacticoop em amparar os seus produtores, vê-se confrontada com o abandono contínuo das explorações mais débeis, sentindo-se impotente para, por si só, travar este processo que se vem agudizando.
	Apesar do esforço da Lacticoop em amparar os seus produtores, vê-se confrontada com o abandono contínuo das explorações mais débeis, sentindo-se impotente para, por si só, travar este processo que se vem agudizando.
	No início de 2022 foi dado um sinal claro de melhoria do preço do leite a pagar aos produtores, que os mesmos consideram ainda insuficiente para fazer face aos elevados custos de produção.
	Tal como antes, é necessário procurar caminhos que mantenham vivo o espírito cooperativo e solidário para com os produtores de leite ligados à Lacticoop, e ter presente, que é com os actuais e com os que lhe vierem a suceder, que o futuro da Lacticoop se vai construindo, num contexto de globalização da economia, que exige uma grande capacidade de resiliência dos produtores de leite e suas organizações para ultrapassar este ciclo menos próspero.
	Por detrás da nossa Organização, estiveram as pessoas que a serviram e as que a servem no momento presente, que deram o melhor que puderam e souberam, para levar por diante os desígnios da Lacticoop.
	É pois, de elementar justiça, lembrar algumas personalidades que serviram a Lacticoop nos seus Órgãos Sociais e que nos últimos dez anos vimos partir para a eternidade.
	- Comendador João Simões Pandeirada, Presidente da Direcção entre 1990 e 1993.
	- Manuel José Sousa Santos Frade – Membro da Direcção entre 1979 e 1982.
	- João Maria da Costa Perdiz, Membro da Mesa da Assembleia Geral entre 1996 e 2009.
	- Dr. José da Cruz Costa, antigo Director Geral, que antes de ingressar de Ingressar na Lacticoop fez parte da Comissão Liquidatária da Ex-Federação dos Grémios da Beira Litoral. Dedicou cerca de um quarto de século da sua vida à Lacticoop, tendo sido o estratega principal do seu desenvolvimento e que ficou ligado aos principais marcos históricos da Lacticoop.
	- Comendador Prof. Telmo Martingo de Oliveira Pato, figura incontornável entre os dirigentes da Lacticoop, foi Presidente de todos os Órgãos Sociais da Lacticoop, destacando-se o cargo de Presidente da Direcção entre 1976 de 1990.
	- Dr. David Dias Cabral, Presidente da Direcção entre 1972 e 1976 e Vogal da Direcção entre 1990 e 1991.
	- Victor Tomaturgo Simões Nunes, membro da Direcção entre 1986 e 1993 e membro do Conselho Fiscal entre 2002 e 2005.
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	- Dr. António Joaquim Marques Tavares, Presidente da Mesa da Assembleia Geral de 1976 a 1993.
	- Manuel Joaquim Dias, membro do Conselho Fiscal entre 1996 e 2004.
	- Manuel Dias, membro da Mesa da Assembleia Geral entre 1979 e 1993 e membro do Conselho Fiscal entre 1993 e 1996.
	- Dr. Américo Martins de Oliveira, membro da Direcção entre 1976 e 1979.
	- Hélder Serrano Batista, membro da Direcção entre 1979 e 1982.
	- Dr. Acílio Gomes Mota, Presidente da Mesa da Assembleia Geral entre 1993 e 2002.
	- Afonso da Silva Dias Libório, Membro da Direcção entre 1982 e 1985.
	- Manuel da Costa Martins, membro da Mesa da Assembleia Geral entre 1993 e 1996.
	- Prof. Honorato Neves Pinto Ribeiro, membro do Conselho Fiscal entre 1986 e 1989 e entre 1992 e 1999, vindo posteriormente a ser membro da Direcção entre 1999 e 2012.
	- Manuel Valinho Rodrigues Cosme, membro da Mesa da Assembleia Geral entre 2005 e 2009.
	- Antíbio da Silva Almeida, membro da Direcção entre 1986 e 1990 e membro da Mesa da Assembleia Geral entre 1993 e 1999.
	- Mário de Oliveira Alfaiate, membro do Conselho Fiscal entre 1979 e 1982.
	Se por acaso alguma personalidade nesta condição não foi referenciada, deve-se ao facto de ser do desconhecimento do autor deste texto, penitenciando-se desde já por alguma eventual omissão.
	Para além das personalidades que estatutariamente conduziram os destinos da Lacticoop, há que homenagear também todos os colaboradores, dos mais aos menos qualificados, que ao longo de seis décadas deram o seu valioso contributo para engrandecer e prestigiar a nossa Organização.
	Parabéns Lacticoop
	Mário Cupido
	Comemora-se este ano o sexagésimo aniversário da União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego – Lacticoop. Sessenta anos é uma vida e na intensa vida da Lacticoop estão 35 da minha.
	Comemorar a data e reconhecer o êxito desta União de Cooperativas tendo nela estado engajado e continuando a acompanhar a sua actividade por mais uma década, foi a nossa opção, limitando-nos portanto a publicar uma opinião singular. Também a narrativa fica naturalmente limitada às áreas mais directamente acompanhadas e ao período em que o Movimento Cooperativo Leiteiro desce das alturas do Entre Douro e Vouga para a Bacia Leiteira da Beira Litoral. Esta efeméride, pela história da Instituição e pelos protagonistas que a viveram, merece melhores manifestações para além desta, por parte dos que hoje a representam e das Cooperativas que a integram.
	Em 1972 a jovem União das Cooperativas de Lacticínios de Entre Douro e Mondego, constituída dez anos antes entre o Douro e o Vouga fazia, para a época, um grande esforço de investimento (5 349 715$50) principalmente em equipamento para a fábrica de Sanfins e meios de transporte.
	A necessidade do investimento deveu-se ao aumento do volume do leite recolhido que em 1973, já superou os 16 milhões de litros. Nessa altura, a iniciar a actividade profissional, abraçava o Plano de Desenvolvimento do Leste de Angola, menos crente na capacidade de jovem técnico do que na validade e urgência do projecto. À medida que atrás de nós iam ficando populações fixadas com acesso à escola, saúde e segurança, centenas de ha de milho e outras culturas, melhores acessos e obras de hidráulica essenciais, acreditávamos que esse era o futuro para aquele território e para nos sentirmos úteis na comunidade e na vida escolhida. Mas não. Com a revolução do 25 de Abril e as sequentes apressadas e mal fundamentadas resoluções, a única alternativa era abandonar o território ao arrepio dos apelos dum candidato a presidente do novo estado que, muito ligado ao Leste de Angola e defensor do projecto, acabaria alguns anos mais tarde, depois duma guerra fratricida comandada do exterior, morto e humilhado. De regresso a Portugal com a família, como milhares de outras, tivemos que nos fazer à vida e procurar trabalho. Integrei uma equipa do SADA (Serviço de Apoio e Desenvolvimento Agrário) e depressa descobri que a prioridade era mais politizar do que desenvolver o mundo rural.
	A situação agravou-se ao ser proibido de apoiar as iniciativas cooperativas que começavam a surgir por serem tidas como continuadoras da organização corporativa, o que forçou o pedido de demissão. Foi assim, neste contexto de liquidação da Federação dos Grémios da Lavoura da Beira Litoral, arranque da maioria das Cooperativas Agrícolas e reestruturação das poucas já existentes, que iniciei a actividade na Lacticoop.
	A situação agravou-se ao ser proibido de apoiar as iniciativas cooperativas que começavam a surgir por serem tidas como continuadoras da organização corporativa, o que forçou o pedido de demissão. Foi assim, neste contexto de liquidação da Federação dos Grémios da Lavoura da Beira Litoral, arranque da maioria das Cooperativas Agrícolas e reestruturação das poucas já existentes, que iniciei a actividade na Lacticoop.
	Em 1975, o crescente aumento da produção de leite e a integração, nos três últimos meses, da recolha da organização corporativa, superou os 48 milhões de litros recolhidos em toda a área social da União. Em 1976, do total da recolha (mais de 140 milhões de litros), 42,8% foi vendida à indústria privada e 35,2% foi remetida à Junta Nacional dos Produtos Pecuários para o abastecimento de Lisboa. Mostrava-se por isso urgente aumentar o tratamento, industrialização e comercialização de leite em natureza e produtos lácteos e ao mesmo tempo adaptar a recolha e melhorar a qualidade do produto. Enquanto as cooperativas se iam afirmando nas respectivas áreas sociais e a Lacticoop se esforçava para rentabilizar os circuitos de recolha e implementava os serviços de assistência técnica, previam-se eventuais conflitos de ordem social que urgia prevenir.
	O fim da Organização Corporativa não ditou o despedimento da sua estrutura técnico-administrativa, indispensável na manutenção da actividade. Importava por isso valorizar, enquadrar e motivar os meios humanos existentes e aproximá-los da nova realidade cooperativa emergente.
	Os locais de recolha passaram a ser detidos pelas Cooperativas. Tendo em conta o investimento que representavam, nomeadamente as salas colectivas de ordenha mecânica, eram muitas vezes os pequenos comerciantes locais que assumiam a sua construção e exploração, apesar de concorrentes directos das Cooperativas na sua actividade comercial cada vez mais importante.
	A outro nível a concorrência também aconteceu entre cooperativas. Num processo que hoje diríamos populista e de aproximação das bases, principalmente em concelhos geograficamente maiores, surgiram iniciativas cooperativas em localidades fora da sede concelhia, que se mostraram mais dinâmicas e aglutinadoras, capazes até de superarem a cooperativa inicial, herdeira do património corporativo, mas igualmente integradas na União.
	Se estas e outras preocupações do género condicionaram a actividade dos serviços da Lacticoop, graves limitações estruturais, que reflectiam a realidade do país, traduziram-se em atrasos na modernização e prejuízos significativos.
	As vias de comunicação no meio rural mantiveram-se deploráveis durante muitos anos. Circuitos havia que apenas podiam ser feitos por uma ou duas viaturas dadas as condições do piso ou a acessibilidade de locais de recolha.
	A precaridade da rede eléctrica e a falta de potência face ao consumo, tanto provocavam frequentes apagões durante os temporais de inverno como bloqueavam os tanques de refrigeração no verão com reflexos na qualidade do leite ou a sua perda total. E depois a barreira ao crescimento que o minifúndio, na sua dimensão de facto e psicológica, constitui em toda a Bacia Leiteira. Muito pequenas explorações, diminutas parcelas disseminadas e sem acesso, condicionam a transferência da produção dos locais de recolha colectivos para os estábulos individuais.
	E assim a Lacticoop ensinou-me que mesmo na Europa, nomeadamente em Portugal, muito havia a fazer na organização e desenvolvimento do meio rural. E foi feito.
	Equipas de técnicos de diferentes áreas que a União e as Cooperativas Associadas souberam reunir, conseguiram alterar as condições de produção de leite e melhorar o rendimento dos produtores. Higiene e qualidade da produção, sanidade animal, fertilidade, nutrição, inseminação artificial, contraste e recria, foram alguns serviços levados muito a sério e sempre muito bem aceites.
	Acreditou-se na mudança, registaram-se progressos. Assistiu-se mesmo a uma melhoria significativa das condições de vida das famílias. Muitos homens emigrados puderam regressar para ampliar os estábulos e aumentar a produção.
	Muitos filhos puderam estudar e garantir um futuro melhor. Criou-se emprego em regiões até aí estagnadas. Foi com gosto que motivámos os produtores para participarem mais activamente na vida das cooperativas e integrarem os seus corpos sociais. Que vimos as mulheres participar nas formações, nos debates, nas acções percursoras da inovação. Que organizámos e assistimos aos concursos pecuários. Que felicitámos os produtores melhor classificados na qualidade. Que recolhemos vitelas, criámos e as devolvemos aos produtores em leilões.
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	“...Esta efeméride, pela história da Instituição e pelos protagonistas que a viveram, merece melhores manifestações para além desta, por parte dos que hoje a representam e das Cooperativas que a integram...”
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	A Cooperativa Agrícola de Arouca foi fundada em 30 de Março de 1944 e tem a sua sede na Vila de Arouca.
	No dia 30 de março de 1944 foi celebrada no salão nobre dos Paços do Concelho, a escritura da criação da Cooperativa Agrícola de Arouca que logo em 15 de abril recebe o seu primeiro alvará.
	Iniciando a sua atividade num vão de escada, só em 1954, começa a recolher e desnatar o leite dos produtores inscritos e, por sua iniciativa e em conjunto com as cooperativas de Sanfins e Vale do Vouga, é fundada a Lacticoop, cuja escritura é celebrada em 23 de março de 1962, no Cartório Notarial de Arouca.
	Setenta e oito anos passados, a Cooperativa Agrícola de Arouca é detentora de ativos no valor de mais de 2.400.000 euros, um capital superior a 460.000 euros e reservas que ultrapassam 1.600.000 euros, graças à determinação e esforço dos lavradores, que decidiram investir todos os excedentes acumulados ao longo destes 78 anos.
	A recolha de leite iniciada em 1954, passou por diversas fases. À desnatação sucedeu-se a implantação de uma rede de recolha e abertura de um posto de concentração. Seguiu-se a criação de uma rede de frio que abrangia todos os locais de recolha, feita por uma frota de autotanques.
	Em 1987 a Cooperativa recolheu 8.362.977 litros de leite de 1.271 explorações. Dez anos depois, em 1997, recolheu 11.494.043 de apenas 642 produtores. Em 2008, recolheu 10.090.151 de apenas 100 produtores. Em 2021, recolheu 5.632.354 de apenas 29 produtores. Esta transformação só foi possível porque os agricultores manifestaram uma enorme capacidade de adaptação às novas exigências. Se todos os outros tivessem demonstrado o mesmo dinamismo, Arouca seria hoje um concelho muito diferente.
	Em simultâneo, a Cooperativa adaptou a sua sede, implantada num dos melhores locais da Vila, adquiriu a Quinta da Cavada e a Quinta Nova, construiu os armazéns da Casinha, de Rôssas e Cabeçais, construiu ainda o Parque de Leilões de Gado.
	A distribuição de fatores de produção alargou-se a todo o concelho, criou o agrupamento de Produtores de Leite, de Defesa Sanitária e de Proteção Integrada da Vinha, os dois últimos dos quais estendem a sua ação a Vale de Cambra e Castelo de Paiva.
	Ao longo destes anos, construímos um grande património e conquistamos o prestígio de todos os nossos parceiros e das mais diversas instituições.
	Prestigiamos o esforço solidário de todos os que criaram esta instituição, de todos os que depois nela participaram e hoje continuam unidos nesta caminhada que prestigia o ideal cooperativo, prestigia o nosso Concelho e prestigia, acima de tudo, o lavrador.
	Cooperativa Agrícola de Arouca, C.R.L.
	Joaquim Andrade Durte Reis
	(Presidente C. Administração)
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	Foi ele que, com o trabalho da terra que com o seu suor fecundou, conseguiu dar à Cooperativa Agrícola de Arouca a grandeza que ela hoje tem e o prestígio de que ela goza. Esquecido, desamparado tantas vezes, encontrou na sua Cooperativa e na solidariedade dos seus companheiros de jornada a força para aqui chegar e nela encontra o incentivo para prosseguir.
	Honrando a memória dos que nos antecederam e confiando nos que nos vão seguir, todos unidos, vamos continuar e vamos vencer.
	A Cooperativa Agrícola de Arouca tem atualmente 5.934 associados, 17 colaboradores ao seu serviço e um volume de negócios em 2021 de 3.338.409,23€.
	Atualmente as atividades mais relevantes são a organização dos produtores de leite e o fornecimento dos respetivos fatores de produção (rações, adubos, sementes, entre outras). Encontramo-nos também a desenvolver várias ações de formação para munir o conhecimento aos nossos agricultores de forma a aperfeiçoarem a sua atividade agrícola. De referir os cursos de conduzir e operar o trator em segurança, transporte de animais vivos, aplicadores de produtos fitofarmacêuticos, apicultura, entre muitos outros.
	Além destas atividades mais relevantes, temos também o serviço SAAF (Serviço de aconselhamento agrícola e florestal), candidaturas e apoios, parcelário, sector vitícola, SNIRA e OPP (organização dos produtores pecuários).
	Tem ocorrido um decréscimo acentuado no efetivo pecuário. A faixa etária dos nossos produtores de leite é muito avançada e não existem perspetivas para cativar jovens agricultores.
	A nível do setor pecuário podemos dividir o setor em leiteiro e não leiteiro.
	Com o encerramento dos postos de leite o número de produtores diminuiu drasticamente, em 1987 tínhamos 1271 produtores e em 2019 apenas 33. Em 1987 produziam 8.362.977 litros de leite e em 2019 produziam 6.273.441 litros de leite. Como se verifica, não existe a mesma proporcionalidade entre o decréscimo de produtores e a produção de leite. Os produtores existentes absorveram uma parte do efetivo dos produtores que encerraram a sua atividade.
	A diminuição do efetivo e as más práticas de gestão fizeram com que a atividade comercial diminuísse. A tendência continua a ser para a diminuição do efetivo e dos produtores.
	No campo da vinha tem-se verificado o aparecimento de novas vinhas e produtores, com novas mentalidades. Procuram aconselhamento técnico para produzirem com melhor qualidade. A cooperativa presta tanto serviços de aconselhamento a nível do campo como laboratorial.
	Procuramos que as nossas técnicas estejam atualizadas, principalmente ao nível dos produtos fitofarmacêuticos.
	A nível da sanidade animal, continuamos a prestar todos os serviços inerentes a esta secção, através da OPP.
	Continuamos com a estufa a produzir hortícolas, ornamentais e florestais.
	Estamos a criar uma secção, ou seja, uma OP de produtores de mel.
	A Cooperativa é uma instituição que promove a regularização e estabilização de preços dos fatores de produção e presta apoio aos agricultores, através dos seus técnicos e outros colaboradores. O agricultor sente que tem na sua Cooperativa um pilar e incentivo para o ajudar ao longo do seu percurso, fazendo-o sentir que não está só.
	A Lacticoop faz a gestão da produção e desenvolve a recolha de leite formando e informando os produtores acerca dos parâmetros de qualidade a cumprir. É ela que analisa e informa os produtores de como devem proceder para melhorarem os parâmetros de qualidade do leite, porque o mercado é cada vez mais exigente.
	Sendo Arouca um concelho que tem uma forte raiz rural, o Sector agrícola tem os seus produtores bastante envelhecidos, não tendo quem os queiram suceder e o rendimento da atividade não é atrativo, pois este não acompanha o aumento dos custos associados. As entidades oficiais têm aqui um papel decisivo na inversão desta tendência e na fixação da população nas regiões do interior, sobretudo os jovens, com medidas par estimular a produção local, combater o abandono das terras, incentivar novos produtores e aumentar a coesão territorial, por forma a apoiar a revitalização e inovação da prática agrícola e de forma sustentável, incentivando a melhores práticas agrícolas em prol do meio ambiente.
	A Cooperativa também vê a agricultura familiar com potencialidades de desenvolvimento, assim hajam condições para o seu sucesso, sendo as mais importantes: Em primeiro lugar, o apoio político e a oferta de inovações técnicas e institucionais apropriadas às explorações, acompanhados de medidas de política económica de apoio a exploração (investimento, subsídios, entre outras), sem os quais nada poderá mudar. Em segundo lugar, e porque individualmente não teriam a capacidade de levar a cabo esta modernização, a necessidade para os agricultores de se organizar, através de uma instituição de enquadramento, a Cooperativa.
	A Cooperativa é um forte pilar na região, estabilizando o preço de custo dos fatores de produção, sendo a parceira dos agricultores, estando sempre presente para defender os seus interesses, ajudando-os ao longo do seu percurso, com acompanhamento técnico e profissionalizado das produções agrícolas e dando-lhes formação, fazendo-os sentir que não estão sós.
	A Cooperativa está presente no concelho para incentivar a produção agrícola. É importante que os agricultores tenham um papel mais ativo nas decisões políticas, para que desta forma possa ocorrer um maior incentivo à produção e desenvolvimento da agricultura no concelho de Arouca.
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	A Cooperativa Agrícola do Vale do Vouga, C.R.L, com sede em Couto de Cima, freguesia de Couto de Esteves, Concelho de Sever do Vouga, com 98 anos de idade é a Cooperativa mais antiga do país, apresenta um historial de vicissitudes a que só a determinação de vários homens que a lideraram e o apoio incondicional da lavoura associada, garantiram a sua continuidade.
	Foi a 15 de Fevereiro de 1924 que uma Assembleia de produtores de leite levada a cabo na aldeia, o povo da freguesia de Couto de Esteves, nomeou um grupo de três homens para dirigirem os seus destinos.
	O entusiasmo reinante permitiu a inscrição de 60 associados com uma quota individual de 100$00, com o que se constitui o capital social da Cooperativa. Mas a aquisição de equipamento necessário para a produção de manteiga então principal produto do leite, ultrapassava aquela quantia, corajosamente empenhando a sua palavra, aqueles homens contraíram um empréstimo e em apenas quinze dias, a lavoura associada começou a produzir manteiga.
	Começou, assim a funcionar no dia 1 de Março de 1924 a primeira Indústria Cooperativa de Portugal, cujo produto começou a ser vendido em todo o País com a marca “FRATERNIDADE”.
	A Cooperativa Agrícola do Vale de Vouga orgulha-se de ter sido em 1962, uma das três Cooperativas fundadoras da LACTICOOP, a par da Cooperativa Agrícola de Arouca e da Cooperativa Agrícola de Sanfins também sedeada no concelho de Sever do Vouga.
	A realidade do sector leiteiro daquela época era totalmente diferente da que conhecemos hoje. Inicialmente do leite rico em matéria gorda, produzido quase em exclusivo por vacas da raça Arouquesa, apenas se aproveitavam as natas para a produção de manteiga, devolvendo-se o leitelho aos produtores para alimentação de outros animais domésticos em particular os suínos.
	Eram poucos os produtores que tinham mais que uma ou duas vacas, cuja principal função era utilizá-las no trabalho agrícola para lavrar os campos e tração animal nos carros de bois com rodas de raios de madeira ou de ferro, carregando os mantimentos dos campos para as habitações dos seus proprietários.
	Mas foram estes pequenos produtores, gente humilde e a maior parte deles analfabetos, que tiveram a visão, de que a melhor forma de potenciar os seus rendimentos, era criar uma estrutura associativa que os pudesse ajudar a dar saída ao seu produto a um preço mais justo.
	Hoje a Cooperativa é constituída por cerca de 3600 Associados e a área Social circunscreve-se a parte dos concelhos de Sever do Vouga, Vale de Cambra, Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela.
	A Cooperativa possui três colaboradores e o Volume de Negócios no ano de 2021 foi de
	757.643,13€.
	Cooperativa Agrícola do Vale do Vouga, C.R.L.
	Martinho Tavares Figueiras
	(Presidente C. Administração)
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	O sector leiteiro era a atividade mais relevante desta Cooperativa, mas com a entrada de Portugal para a Comunidade Económica Europeia, e com o passar dos anos, o que parecia ser um bom “negócio”, revelou-se bastante diferente. Com a implementação em Portugal do Regime de Quotas Leiteiras, recebeu-se dinheiro para deixar de produzir leite, os preços ao produtor não acompanharam o custo das matérias-primas, pelo que a maior parte dos produtores acabaram com a produção de leite.
	O sector leiteiro era a atividade mais relevante desta Cooperativa, mas com a entrada de Portugal para a Comunidade Económica Europeia, e com o passar dos anos, o que parecia ser um bom “negócio”, revelou-se bastante diferente. Com a implementação em Portugal do Regime de Quotas Leiteiras, recebeu-se dinheiro para deixar de produzir leite, os preços ao produtor não acompanharam o custo das matérias-primas, pelo que a maior parte dos produtores acabaram com a produção de leite.
	Para a Cooperativa funcionar de modo a servir os nossos associados, a Cooperativa teve que apostar na área comercial, com a diversificação de produtos em armazém, alargando a sua intervenção para a venda de múltiplos produtos de apoio à agricultura, máquinas, ferramentas, tubo, rações, adubos, fitofármacos, sementes, drogaria, etc
	Quanto ao futuro da Cooperativa, as perspetivas não são as melhores, a maioria das pessoas que se mantém ligadas à agricultura são pessoas com idade avançada, pois os mais novos não querem sacrificar a sua vida de forma inglória, com baixo rendimento, trabalho penoso e sem horário de trabalho definido.
	A região em que nos encontramos está hoje praticamente povoada por floresta, a maior parte dela desordenada, e mato espontâneo, que ciclicamente são pasto das chamas durante o verão, devastando a flora e fauna, criando assim uma paisagem desoladora que se regenera lentamente.
	Julgamos da maior importância que a tutela disponibilize incentivos aos pequenos proprietários para cuidarem das suas parcelas, através de apoios directos à manutenção da floresta, possibilitando assim ter algum rendimento adicional.
	Não nos podemos esquecer que os pequenos agricultores são os primeiros protectores do meio ambiente e os que podem evitar o despovoamento dos pequenos lugares e aldeias, nomeadamente das regiões mais interiores do nosso território, pelo que se revela da maior importância criar as condições mínimas para que neles se possam manter.
	Cooperativa Agrícola De Sanfins C.R.L
	Germano Marques Ventura Marta
	(Presidente C. Administração)
	Março de 1924 – Início da Cooperativa
	O Visconde de Nandufe – Tondela adquiriu em França uma desnatadeira centrífuga que instalou em Sanfins, Sever do Vouga, no ano de 1893, onde fundou uma fábrica de lacticínios – a primeira do país.
	Volvidos alguns anos vendeu-a aos Almiros de Campo de Besteiros, Tondela, cuja razão social era “Almiros & Viana” tendo como principal elemento o capitão João Almiro, com funções de gerência.
	Esta fábrica, iniciada em 1893, funcionou como única transformadora dos produtores de leite de Sanfins, Sever do Vouga e zonas limítrofes até março de 1924.
	Em março de 1924 os industriais de lacticínios reuniram-se em certa zona da região, onde combinaram depositar 10 000$00 (cerca de 50,00€), o que na altura era muito dinheiro, para não fazerem concorrência entre eles, e resolveram baixar o preço do leite que estavam a pagar à produção. Estavam a pagar a 1$20 o litro e combinaram pagar só a 0$70 o litro, (em euros 0,00599 € e 0,00349 € respectivamente).
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	Na sequência desta baixa tão brusca, juntaram-se os maiorais do lugar de Sanfins que eram o Capitão Bernardo Barbosa de Quadros, Manuel Tavares Machado, Manuel Tavares Coutinho, António Augusto Soares Coutinho, Firmino Mendes Carneiro, Manuel Joaquim Tavares Coutinho. Decidiram que não entregariam o leite a esse preço. Puseram-se ao pé da casa do Castro, que era pouco antes da entrada da fábrica, e mandaram os produtores para trás quando vinham trazer o leite.
	Na sequência desta baixa tão brusca, juntaram-se os maiorais do lugar de Sanfins que eram o Capitão Bernardo Barbosa de Quadros, Manuel Tavares Machado, Manuel Tavares Coutinho, António Augusto Soares Coutinho, Firmino Mendes Carneiro, Manuel Joaquim Tavares Coutinho. Decidiram que não entregariam o leite a esse preço. Puseram-se ao pé da casa do Castro, que era pouco antes da entrada da fábrica, e mandaram os produtores para trás quando vinham trazer o leite.
	O Ribeira, que vinha com o leite de Irijó, tentou avançar e partiram-lhe a cântara onde trazia o leite. Não entrou nenhum leite e foram à desnatadeira e tiraram-lhe a turbina. Assim começou a greve dos produtores e o Almiro & Viana teve que ir embora.
	Enquanto durou a greve os produtores faziam a manteiga em casa.
	Começaram então com a cooperativa que teve início na casa do Sr. Manuel Joaquim Tavares Coutinho (hoje casa do Sr. Bernardo Machado).
	Como era uma casa pequena para o efeito, passaram para uma casa mais abaixo, do Sr. Capitão Bernardo Barbosa de Quadros. Como tinham de pagar renda que era de mil réis e a casa também já era pequena angariaram dinheiro e os sócios foram buscar pedras e outros materiais para construir uma nova na Fonte do Lameiro.
	O leite era desnatado e a nata levada em latas, por mulheres a pé, a Vale de Cambra.
	A cooperativa passou por várias privações, não só pela falta de meios financeiros, como ainda pelos ataques vários infligidos pelos industriais de lacticínios.
	Sabemos apenas que já em 1927, com 3 anos de existência, ainda o seu fabrico era deficiente, e, que com muita dificuldade se colocava no comércio.
	De março de 1924 a fevereiro de 1937, funcionou como Sociedade Industrial, embora sob a forma de Cooperativa.
	Por alvará de 27 de fevereiro de 1937, publicado no Diário do Governo II série, número 59, de 12 de março, pelo então Ministro da Agricultura, Rafael da Silva Neves Duque, razão porque podemos considerar a nossa Cooperativa, a mais antiga do País, oficialmente constituída.
	Inicialmente a cooperativa só separava a nata do leite, nata esta que vendia aos industriais, primeiro ao Martins e Rebelo, de Vale de Cambra e depois ao Custódio Pereira Dias, de Catives.
	Passado algum tempo, a cooperativa sentiu-se lesada e comprou um pipo e um malachador e passou a fabricar a sua própria manteiga.
	Como era uma manteiga muito apreciada e procurada passou a chamar-se «Delícia».
	Quase toda a produção de manteiga era vendida para a região de Lisboa. Era transportada até à estação de caminhos-de-ferro de Paradela, Sever do Vouga, por mulheres que levavam as caixas à cabeça, que seguiam a pé pelos atalhos existentes. Outras seguiam pelos Amiais e aí atravessavam o rio Vouga em pequenas bateiras e seguiam caminho até à estação de caminhos-de-ferro de Ribeiradio, Oliveira de Frades.
	A manteiga, principalmente no Verão, era guardada na mina das Vinhas (ainda hoje existente e que fica um pouco mais à frente de onde era a cooperativa) por ser muito fresca.
	Aconteceu que a fábrica começou a ficar pequena para absorver todo o leite dos associados, dado que a área social da cooperativa foi alargando às freguesias vizinhas e até para fora do concelho de Sever do Vouga. Assim em 1949 começou a ser construída uma nova fábrica, no local onde ainda hoje está implantada, que começou a laborar em janeiro de 1953.
	Em 1962 surgiu a criação da União de Cooperativas da Lacticínios de Entre Douro e Vouga. Aderiram a esta União, a Cooperativa Agrícola de Lacticínios de Sanfins, a Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Vale do Vouga, de Couto de Esteves, Sever do Vouga, e a Cooperativa Agrícola de Lacticínios de Arouca.
	Esta União passou a utilizar as instalações da Cooperativa de Sanfins, por reunirem melhores condições de localização, água em abundância e terreno para alargamento das instalações.
	Iniciou a sua actividade com o fabrico de manteiga e leite do dia, nesta altura a marca comercial passou a ser «GRESSO». Designação aceite de forma unânime pelas cooperativas associadas. A origem deste nome está no rio “Gresso” que nasce na serra do Arestal, passa entre Sanfins e Couto de Esteves e aflui para o rio Vouga, incluindo assim toda a área produtiva da altura.
	O fabrico de queijo e a recolha total do leite, (que deixou de ser desnatado nos locais de recolha) só em 1967 teve o seu arranque, bem como o arrefecimento e pasteurização do leite.
	Foi em 1972 que se deu o alargamento da União até ao Mondego, passando a designar-se «União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego, UCRL», com a sigla “LACTICOOP”.
	A Lactogal utilizou a fábrica de Lacticínios da Cooperativa de Sanfins até dezembro de 2008, altura em que mudou para uma fábrica nova construída em Oliveira de Azeméis.
	Marcos históricos da Cooperativa Agrícola de Sanfins, CRL.
	Início: março de 1924.
	27 de fevereiro de 1937, estatutos aprovados por ALVARÁ, no diário do governo n.º 59 de doze de março do mesmo ano.
	Em 1977 com a extinção dos “Grémios da Lavoura” a Cooperativa tomou conta das instalações e da parte comercial até aí exercida pelo Grémio da Lavoura de Sever do Vouga.
	Em 1985 foi construído em Sanfins um armazém para dar apoio ao que já existia em Sever do Vouga, para venda aos associados de factores de produção.
	Em 1998 foi construído na rua da Igreja, em Sever do Vouga, um complexo comercial e habitacional, em que a Cooperativa adquiriu a Cave e a Sub-cave.
	Na Sub-cave funciona a loja da Cooperativa, onde os associados e os clientes em geral se podem abastecer dos produtos para as suas explorações e outros.
	A cave está alugada.
	Em agosto de 2004, entrou em funcionamento a Secção Florestal.
	Em janeiro de 2007, foi formada uma equipa de Sapadores Florestais.
	Em maio de 2015, a Cooperativa instalou a sua sede na antiga fábrica de lacticínios, onde tem um posto de abastecimento de combustíveis e uma loja de venda ao público de produtos para a agricultura e outros.
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	A Cooperativa Agrícola dos Criadores de Gado da Freguesia de Aguada de Cima Crl, está sediada na Praça de Santa Eulália, lugar e freguesia de Aguada de Cima, concelho de Águeda.
	A Cooperativa foi constituída a vinte de Dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco, tendo definido na altura como área de atuação o setor leiteiro, intermediando o escoamento da produção dos seus associados.
	Em mil novecentos e noventa, em resposta às necessidades dos seus associados, constitui no seu seio a Organização de Produtores Pecuários de Águeda e Sever do Vouga, alargando em dois mil e um a sua zona de intervenção aos concelhos vizinhos de Anadia e Mealhada.
	Neste momento a Cooperativa dispões de 3 colaboradores no seu quadro de pessoal composto por um veterinário, um auxiliar técnico de pecuária e uma administrativa.
	Durante o ano de dois mil e vinte o volume total de negócios da Cooperativa foi de 1.350.951.05€.
	Nos últimos três anos a principal atividade desta organização, consiste na execução dos planos sanitários conforme determinação da Direção Geral de Veterinária.
	Felicitamos a Lacticoop pelo seu 60º aniversário e manifestamos o nosso agradecimento pela colaboração dada ao longo dos 48 anos da nossa ligação à União.
	Cooperativa Agrícola dos Criadores de Gado da Freguesia de Aguada de Cima, C.R.L.
	Álvaro Manuel Estima Soares
	(Presidente C. Administração)
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	A Cooperativa Agrícola da Tocha tem a sua sede social na Vila da Tocha, concelho de Cantanhede e foi constituída a 16 de agosto de 1974. A formação da Cooperativa Agrícola surge nos pós 25 de Abril revolucionário, e no seguimento da extinção dos Grémios da Lavoura. Período conturbado da nossa história onde a Cooperativa Agrícola da Tocha assume desde logo a sua posição e onde tem o seu primeiro grande teste e papel preponderante na criação das áreas sociais das Cooperativas da região.
	A Cooperativa Agrícola da Tocha tem na década de 80 e 90 os seus anos de ouro, alavancada essencialmente na produção de leite. Aliás a Cooperativa Agrícola da Tocha foi forjada com a produção de leite.
	A Cooperativa Agrícola da Tocha chegou a ter em atividade cerca de 2500 produtores de leite, na sua grande maioria pequenos produtores, produzindo cerca de 16 milhões de litros de leite ano. A partir do início do ano 2000, dá-se o início da queda do setor leiteiro da região, fruto de várias circunstâncias, desde logo porque até então quase toda a população da região da gândara era dedicada á agricultura e no final da década de 90 e início de 2000, começa a haver um crescimento de pessoas empregadas, fruto do aparecimento de novas oportunidades, de novas formas de vida. Aliado a este facto, as políticas e estratégias erradas ao longo de vários anos, levaram o setor a uma redução drástica e neste momento quase insustentável para que vive do leite.
	Em paralelo a Cooperativa Agrícola da Tocha cria no final da década de 80 uma pequena mercearia que foi crescendo ao longo das décadas e hoje é um supermercado de referência na região com cerca de 1500m2 de áreas disponível com uma diversidade de produtos a todos os níveis.
	Como todos sabemos a agricultura na região tem sofrido grandes constrangimentos ao longo dos anos, em especial o setor leiteiro. No entanto enquanto houver caminho para andar a Cooperativa Agrícola da Tocha caminhará ao lado dos produtores de leite.
	A Cooperativa Agrícola da Tocha tem hoje ao dispor do seu Cooperador: Um Supermercado, loja e armazém agrícola, posto de combustíveis, farmácia veterinária, serviço de contabilidade agrícola para pequenos agricultores, apoio técnico e formação profissional.
	A atual direção acredita que há e haverá mais vida agrícola para além da produção de leite, e nesse contexto a Cooperativa está sempre do lado da solução e nunca do problema.
	A Cooperativa Agrícola da Tocha tem atualmente 4290 Cooperadores e 86 colaboradores, tendo gerado um volume de negócios em 2021 superior a 12 milhões de euros.
	Cooperativa Agrícola da Tocha, C.R.L.
	Bruno Alexandre da Silva Marques
	(Presidente C. Administração)
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	As principais áreas de intervenção da Cooperativa são a Produção de leite, Venda de fatores de produção para atividade agrícola, Venda de bens de consumo-Supermercado, Venda de combustíveis e lubrificantes, Apoio aos agricultores na formação profissional, subsídios, contabilidades agrícolas.
	As principais áreas de intervenção da Cooperativa são a Produção de leite, Venda de fatores de produção para atividade agrícola, Venda de bens de consumo-Supermercado, Venda de combustíveis e lubrificantes, Apoio aos agricultores na formação profissional, subsídios, contabilidades agrícolas.
	A Cooperativa Agrícola mantém a sua atividade estável e bem alicerçada, sendo que ao longo dos últimos 3 anos e em contraciclo com o passado, tem aumentado o seu volume de negócios, sinal que os nossos cooperadores recuperam alguma confiança perdida no passado. E isso deixa-nos confiantes para o futuro.
	A Cooperativa Agrícola da Tocha desempenha um papel importantíssimo na região quer ao nível da agricultura como é óbvio, quer ao nível social e empresarial. Ao longo dos 48 anos de vida da Cooperativa Agrícola da Tocha, esta teve sempre um papel importantíssimo no quotidiano na região gandaresa.
	No momento em que a Lacticoop completa o 60º aniversário da sua fundação há a evidenciar que teve e tem um papel incontornável na organização da produção de leite. A instituição foi muitas vezes o pilar das grandes decisões ao longo dos tempos. O seu importante papel na união das cooperativas de leite, não pode ser esquecido, nem escamoteado.
	Podem-se questionar muitas decisões e estratégias ao longo destes 60 anos de trabalho, no entanto a organização foi e é importantíssima nesta sua função.
	Aliás, penso até que num futuro muito próximo a Lacticoop terá desafios importantíssimos e um papel uma vez mais de grande relevância nos tempos difíceis que se avizinham.
	Como presidente jovem que sou e de notória irreverência, penso que a Lacticoop precisa da firmeza que a identifica, mas precisa acima de tudo de novos desafios e motivações. É importante vincar a importância da Lacticoop na união das suas Cooperativas, importância essa, que muitas vezes são esquecidas pelas próprias Cooperativas.
	As nossas maiores preocupações são o abandono dos terrenos agrícolas e a agricultara em geral, chegando aos extremos de não se conseguir identificar os proprietários. É gritante ao estado em que esta situação chegou.
	A atual direção tem-se multiplicado em várias reuniões e contatado várias instituições que são fundamentas para que se possa tentar resolver este problema. No entanto as portas não se abrem. Na verdade, sentimos que não há vontade política, nem se define como prioritário a resolução deste problema na agenda do nosso governante.
	A Cooperativa Agrícola da Tocha fará sempre parte da solução e nunca do problema, é importante que as pessoas olhem para as Cooperativas Agrícolas como estrutura de apoio e suporte quer nos bons e maus momentos.
	Não podemos ter as cooperativas apenas com a componente de negócio puro, temos de olhar para os agricultores como o bem mais precioso da instituição Cooperativa.
	Hoje os produtores de leite são o parente pobre da agricultura, trabalhando de noite e dia para conseguir atingir os seus objetivos, onde cada vez mais o setor se degrada sem perceber o que o futuro lhes reserva. No entanto a Cooperativa estará sempre ao lado dos produtores de leite. Como já disse anteriormente, enquanto houver caminho para andar a Cooperativa Agrícola da Tocha seguirá ao lado produtores.
	O que disse anteriormente é válido também para os agricultores em geral, sejam pequenos agricultores, sejam eles de grande dimensão.
	60 Anos de Cooperativismo ao Serviçodos Produtores de Leite
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	A Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Vale de Mondego, C.R.L., tem a sua sede em Ferreira-A-Nova no concelho da Figueira da Foz.
	Foi constituída em 1976 por um grupo de agricultores tendo como objectivo imediato a defesa dos agricultores, que estavam a ser prejudicadíssimos pelos comerciantes, de tal forma que nunca lhes sobrava nada do seu árduo trabalho.
	Formada a Cooperativa, todos os produtos para a agricultura eram ai movimentados. Para isso construi-se um armazém com dimensão para as necessidades dos associados.
	Em seguida para ajudar os agricultores foi constituída a secção leiteira e ai notava-se a alegria dos agricultores, pois passaram a ter uma razoável fonte de rendimentos.
	Depois foi criada uma secção veterinária para garantir apoio aos associados e controlo da sanidade animal.
	Depois seguiu-se a abertura das bombas de combustível e a instalação da Caixa de Credito Agricola nas instalações da Cooperativa.
	A Cooperativa tem hoje 3013 associados e 14 trabalhadores e teve no ano de 2020 um volume de negócios de 2.428.739,31€.
	As principais actividades desenvolvidas pela Cooperativa em prol dos seus associados são:
	- Venda de fatores de produção agrícola.
	- Apoio aos agricultores nos pedidos das ajudas no âmbito da PAC e PDR2020.
	- Venda de combustíveis.
	- Supermercado de consumo.
	- Formação profissional
	Todas as atividades que a Cooperativa representa estão a ser feitas, claro que com uma menor dimensão, mas é a necessária aos associados existentes.
	O papel desempenhado pela Cooperativa continua a ser muito importante porque para os associados é nesta casa onde encontram a solução para os seus problemas diários e em quem confiam pela forma que sempre foram recebidos e respeitados no seu atendimento.
	A Lacticoop e a Cooperativa fizeram trabalho em conjunto e que produziu muitos frutos aos produtores de leite, que tinham sido abandonados pela Martins e Rebelo e outras empresas do setor. Pois estas não estavam organizadas para atender as necessidades dos produtores. Isto veio ajudar muito na altura quem produzia leite, numa fase em que o leite dava muito lucro aos produtores.
	A Cooperativa pretende continuar a prestar o melhor serviço nas diversas áreas aos seus associados, em linha com tudo o que temos vindo a fazer, em benefício dos associados que irão necessitar dos serviços da Cooperativa, mesmo que com menor dimensão. A agricultura está como todos sabemos, mas temos a esperança de um futuro melhor, e até lá, temos de adaptar o casaco ao corpo que temos.
	A todos os associados e clientes dos vários setores da Cooperativa, manifestamos o nosso agradecimento e toda a colaboração, porque sem eles não existiria a sua Cooperativa
	Finalmente a todos os produtores de leite e agricultores que são os que mais trabalham e não veem rendimento, dizer-lhes que estamos gratos a todos pela colaboração e contem sempre com o apoio que necessitarem da sua Cooperativa, como sempre aconteceu durante os anos de vida desta casa.
	Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Vale do Mondego, C.R.L.
	Joaquim Santos Gil
	(Presidente C. Administração)
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	Parabéns LACTICOOP UCRL. E a todos os colaboradores do passado e presente pelos 60 anos ao serviço da agricultura e pecuária da Beira Litoral.
	Cooperativa Agrícola De Cantanhede, C.R.L. tem vindo a fazer tudo, com os meios que tem, para fazer engrandecer a nossa União. A nossa adesão á grande instituição e família Lacticoop deu-se já no ano longínquo de 1978, e esta Administração orgulha-se muito de continuar a defender o trabalho de muita gente que por aqui passou, mantendo a Organização activa.
	Activa, em parceria com as lojas Terra a Terra que disponibilizam todos os factores de produção de que os agricultores necessitam, defendendo sempre as melhores soluções disponíveis no mercado.
	Activa, com um balcão da Confagri, onde todos podemos fazer as nossas candidaturas às ajudas e outros serviços disponíveis através desta organização.
	Activa, com a cedência de instalações e colaboração com a OFA - (Associação de desenvolvimento Florestal, sem fins lucrativos), que faz projectos na área florestal e serviços florestais.
	Activa, na defesa do produtor de Leite, e agricultores em geral.
	Muito mais queríamos fazer, é difícil. Nas assembleias gerais pedimos sempre a colaboração de todos com sugestões para que possamos fazer diferente. Estamos sempre em contacto e com grande abertura ao desenvolvimento, desde que sustentável.
	A Cooperativa Agrícola de Cantanhede, quer fazer tudo para melhorar o rendimento da população agrícola, através do apoio aos produtores em todos os aspetos relacionados com a sua atividade, aos que já se encontram instalados e aos jovens que pretendam instalar-se como empresários agrícolas. Vamos todos caminhar nesse sentido.
	Á Lacticoop: Esperamos manter mais 60 anos de estreita colaboração com o mundo Rural.
	Se é difícil, è. Se fosse fácil, não eramos necessários.
	Cooperativa Agrícola de Cantanhede, C.R.L.
	Manuel Lindo Cardoso
	(Presidente C. Administração)
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	Sediada na rua S. Sebastião, nº 63 3144-001 Montemor-O-Velho, foi constituída em 1977. Atualmente conta com 4732 Associados, 30 colaboradores e um volume de negócios de 14 355 914€ (2020).
	O papel da Cooperativa Agrícola do Concelho de Montemor o Velho no apoio aos seus Associados está centrado em quatro áreas essenciais, nomeadamente na formação, assistência técnica, fornecimento dos fatores de produção e escoamentos dos produtos das suas explorações (leite, batata, milho, arroz e outros cereais).
	A Cooperativa ao longo destes anos tem desempenhado um papel muito importante na construção das fileiras do milho, arroz e batata para a região do Baixo Mondego.
	Na área do milho, ao longo das últimas décadas, contribuiu decisivamente para a afirmação desta cultura, no Baixo Mondego, através do apoio técnico disponibilizado aos seus Associados. Colocou à disposição dos seus Associados semeadores, sachadores e corta-silagens para apoiar os pequenos agricultores. Desde 1992 possui uma unidade de secagem com uma capacidade de secagem de 200ton/dia e de armazenamento para 3000ton de forma a garantir a secagem e escoamento do milho dos seus Associados. Especializou-se nos segmentos do milho grado para rações, milho branco para panificação e milho redondo para o mercado dos columbófilos.  Nestes segmentos transaciona cerca de 14 000ton/ano.
	No setor do arroz, tem desenvolvido todos os esforços no sentido de melhorar as práticas culturais para garantir a sustentabilidade da cultura no Baixo Mondego. De realçar que a região do Baixo Mondego, pelas suas características edafo-climáticas produz um arroz carolino de excelente qualidade, provavelmente uns dos melhores do mundo. A insolação, a humidade e as temperaturas amenas ao longo do seu do ciclo permitem uma maturação suave e a obtenção de um tipo de arroz com grãos soltos, cremosos, macios, com uma camada superficial lisa e oleosa e grande capacidade de absorção dos condimentos.  Nesta área, dispõe de uma unidade de secagem, armazenamento e transformação de arroz, garantindo a receção do arroz diretamente do campo, a sua secagem, armazenamento, transformação e colocação no Mercado do arroz branqueado através de parcerias e marcas próprias (Diamante Azul e Gatões).
	Cooperativa Agrícola do Concelho de Montemor-o-Velho, C.R.L.
	José Armindo Mendes Valente
	(Presidente C. Administração)
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	Na génese da Cooperativa Agrícola do Bebedouro esteve uma vontade muito forte dum grupo de agricultores, que bem orientados conseguiram atingir o objectivo desejado. Este processo decorreu de forma em tudo diferente ao verificado na criação da maioria das cooperativas da região.
	Tudo começou em 1963 quando um pastor da Igreja Presbiteriano do Bebedouro, Mário Neves, anunciou que, face às dificuldades económicas que o meio rural atravessava, havia estabelecido contactos com a Comissão Diaconal da Igreja Reformada da Holanda com vista ao financiamento dum “Fundo de Auxílio Rural” para ajudar os agricultores mais necessitados. Este projecto serviria de base ao aparecimento da Cooperativa do Bebedouro constando em acta de reunião Abril de 1964 os nomes de José Jorge Fernando, Armando Amaro de Jesus e António Maria Neto a integrar a “Comissão Instaladora”. Não obstante todo o esforço do pastor José Manuel Leite, que substituiu Mário Neves, junto do Ministério da Agricultura, só em Fevereiro de 1968 a Cooperativa viu os Estatutos aprovados.
	A Brigada Técnica dos Serviços Regionais de Agricultura a partir dessa data começou a dar algum apoio à consolidação da Cooperativa e importa lembrar a figura de Páscoa Pinheiro, que muito colaborou na concretização desse projecto.
	A compra da quinta de Nossa Senhora do Pranto no Amieiro para sede da Cooperativa, também repleta de surpresas, só se veio a concluir em 1973. Também aqui o pastor José Manuel Leite desempenhou um papel importante, tendo que recorrer à Junta Diaconal das Igrejas Protestantes suíças para conseguir os 350 contos correspondentes a aquisição.
	Não obstante o papel que a Igreja Presbiteriana teve na constituição da Cooperativa, nunca se considerou uma obra protestante, abrindo a porta e servindo todos os agricultores sem ter em conta o credo de cada um.
	O voluntarismo e espírito de entreajuda, a capacidade de inovar e mesmo de inventar, estiveram sempre presentes nos tempos atribulados do arranque da Cooperativa. É bom exemplo a solução encontrada para o fornecimento dos adubos. Um vagão de adubo a granel fornecido pela CUF estacionado na estação de Arazede e os associados a fazerem o transporte, eles próprios, com os seus carros de bois. A Cooperativa procurou sempre dar resposta às necessidades dos seus associados.
	Após o 25 de Abril de 1974 e consequente liquidação da Organização Corporativa, particularmente a Federação dos Grémios da La, as Cooperativas Agrícolas preencheram naturalmente o espaço e as iniciativas dos agricultores multiplicaram-se com êxito em todos os concelhos.
	Para dar resposta, quer às necessidades dos nossos Associados, quer às exigências dos mercados, julgamos necessário um aumento da capacidade de secagem, armazenamento e transformação com introdução de novos equipamentos mais eficientes e versáteis de forma a garantir uma maior estabilidade do setor dos cereais. Nesta área, a Cooperativa já tem um projeto aprovado para uma nova unidade de secagem e armazenamento de cereais que se encontra em fase de implementação.
	estabilidade do setor dos cereais. Nesta área, a Cooperativa já tem um projeto aprovado para uma nova unidade de secagem e armazenamento de cereais que se encontra em fase de implementação.
	O setor do leite, desde a década de 90, na área social da Cooperativa, sofreu uma reformulação profunda levando ao encerramento de todas as explorações de pequena dimensão. Este setor, atualmente, é muito especializado e só as explorações com dimensão, com animais de alta genética que atinjam elevadas produções e dotadas de tecnologia de ponta, conseguem ser competitivas com outros parceiros da UE. A grande maioria das explorações leiteiras deram origem a explorações de cereais e algumas de hortícolas.
	Cooperativa Agrícola do Bebedouro, C.R.L.
	José Jesus Oliveira Marques
	(Presidente C. Administração)
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	Por iniciativa dos 12 Sócios fundadores que tiveram a coragem e a ambição de constituir esta instituição, a Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos, crl, foi constituída em 18 de Dezembro de 1975, por escritura pública no Cartório Notarial de Oliveira do Bairro e Por Alvará de 10 de Março de 1976, foi Publicada a sua constituição e aprovação no Diário da República de 20 de Março de 1976, tendo iniciado a sua atividade em Maio de 1977.
	A Cooperativa teve o seu início de atividade nas instalações de Oliveira do Bairro, que eram alugadas, onde funcionava o Grémio da Lavoura, tendo passado pelo processo de transição do Grémio da Lavoura/comissão liquidatária em finais de 1976 e inicio de 1977.
	Inicialmente, a CALCOB tinha como actividades principais a recolha de leite, a venda de factores de produção e o apoio aos serviços da ex J.N.V., actual IVV.
	Com o decorrer do tempo a Cooperativa foi-se desenvolvendo, o que permitiu alargar o leque de serviços prestados, seguindo-se a recolha dos produtos aos agricultores, nomeadamente a batata, o milho e as hortícolas.
	Fernando Duarte da Silva
	(Presidente C. Administração)
	A Cooperativa Agrícola do Bebedouro tem 2023 associados e 18 colaboradores ao seu serviço, tendo gerado um volume de negócios de 12.290.450.00 euros no ano de 2021.
	As actividades mais relevantes na nossa região em que a Cooperativa intervém continuam a ser a produção de leite e a produção de cereais como o milho e o arroz, tendo um papel decisivo como regulador do mercado, nomeadamente no fornecimento de factores de produção.
	No que ao leite diz respeito, a intervenção da Lacticoop com a sua estrutura trouxe uma estabilidade no mercado da produção, que de outra forma não seria possível garantir.
	Nos tempos que correm a Cooperativa vê com muita preocupação a instabilidade nos preços, nomeadamente o aumento dos custos de produção e por outro lado a estagnação dos preços dos produtos agrícolas.
	Apesar das dificuldades em que o meio rural se encontra, gostaría de transmitir aos associados e clientes da Cooperativa uma mensagem de confiança nas suas Organizações, porque só estas poderão continuar a defender os seus interesses.
	Esperamos ainda que esta fase dura que todos estamos a viver possa vir a ser ultrapassada o mais rápido possível e que actividade agrícola em geral volte a ter a dignidade que merece, com a justa compensação a quem nela trabalha.
	Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos, C.R.L. Calcob
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	Estas actividades, graças às grandes perspectivas de desenvolvimento que possuíam, exigiam por parte da Cooperativa uma grande capacidade de resposta, em termos de quantidade e qualidade do serviço prestado. Estas exigências vieram a demonstrar as insuficiências das instalações perante o seu desenvolvimento.
	Estas actividades, graças às grandes perspectivas de desenvolvimento que possuíam, exigiam por parte da Cooperativa uma grande capacidade de resposta, em termos de quantidade e qualidade do serviço prestado. Estas exigências vieram a demonstrar as insuficiências das instalações perante o seu desenvolvimento.
	Em 1979 iniciou-se a construção de armazéns no Porto Clérigo, Troviscal, onde é atualmente a sede da Cooperativa.
	Como tal, no decorrer dos anos 80 a Cooperativa mudou a sua principal atividade para os armazéns em Porto Clérigo, Troviscal, o que veio potenciar o seu crescimento.
	A partir dessa altura foi possível introduzir a prestação de novos serviços de apoio aos agricultores, como o apoio técnico e a formação profissional.
	Paralelamente assistiu-se a um desenvolvimento do sector comercial, que foi adquirindo gradualmente uma nova dinâmica.
	Em meados da década de 80 foi possível, graças ao equipamento de selecção, calibragem e embalamento de batata e cebola, receber estes produtos dos agricultores e proceder à normalização da produção o que veio a facilitar a sua comercialização, nomeadamente junto das grandes superfícies.
	Em finais dos anos oitenta, princípios de noventa iniciamos a nossa intervenção nas hortícolas frescas I Gama, mais recentemente em 2014 com a construção da Unidade em Vila Verde iniciamos a produção e comercialização de produtos IV Gama de Batata, Cebola e restantes Hortícolas.
	A Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos, crl atualmente desenvolve as seguintes atividades: Comercialização dos fatores de produção; aquisição da produção dos agricultores, nomeadamente, batata e hortícolas; prestação de variadíssimos serviços; formação profissional; sanidade Animal nos concelhos de Oliveira do Bairro, Vagos, Aveiro, Ílhavo e Mira; Secção Leiteira, que também abrange os concelhos de Oliveira do Bairro, Aveiro, Ílhavo, Vagos e Mira; e o Serviços Técnicos que prestam todo o apoio técnico aos agricultores. A Secção Comercial subdivide-se em três áreas: Secção de Hortícolas, Secção de Compra e Venda e a Logística que se encarrega do transporte e distribuição dos produtos.
	A CALCOB possui neste momento cerca de 4.980 associados, e 121 trabalhadores, tendo realizado no ano passado um volume de negócios que ultrapassou os 17 milhões de Euros.
	A Região abrangente da Cooperativa é uma zona sobretudo de minifúndio com terrenos com excelente aptidão para as culturas de hortícolas, pecuária, vinha e nos últimos anos, um forte desenvolvimento em pomares de Kiwis.
	É também uma zona de produção leiteira, que se adaptou às novas exigências do mercado, verificando-se uma redução do n.º de produtores e a concentração nas explorações com uma média superiora 30 animais. Algumas explorações intensivas de horticultura forçada - “estufas”.
	Existem algumas manchas de vinhas na zona sul do concelho de Oliveira do Bairro, as quais estão inseridas na região da Bairrada.
	Com um grande número de kiwicultores, o concelho de Oliveira do Bairro, foi na região pioneiro na introdução da cultura do kiwi, como alternativa à vinha, dispondo actualmente da melhor organização cooperativa “Kiwicoop” que assegura toda a recolha da produção desta região assim como de outras regiões do país.
	A CALCOB, ao longo dos seus 45 anos de atividade, tem vindo, graças a um grande trabalho de grupo e espirito empreendedor, a aumentar a sua importância na região. Este grande desenvolvimento da Cooperativa e a sua importância para a agricultura da região, apesar das adversidades actuais tem promovido motivação e segurança aos agricultores.
	A agricultura no concelho não está numa situação muito boa, dado o contexto geral do país, só não está parada porque existem organizações, como a Cooperativa, que garantem a retirada dos produtos, o que é fundamental para que os agricultores se sintam apoiados para produzirem.
	O concelho de Oliveira do Bairro é essencialmente industrial. A agricultura em muitos casos surge como uma segunda actividade baseada em pequenas explorações, o que aliado à elevada concorrência vem dificultar muito a venda dos produtos. O caso da Espanha é um bom exemplo, uma vez que consegue produzir com custos de produção mais baixos, derivado à maior dimensão das explorações.
	Apesar de não ser nada fácil, tendo em conta o contexto referido, pelo menos os agricultores têm a garantia de que os seus produtos são vendidos.
	Daí que eu diria que o estado da agricultura no concelho é muito semelhante à do País, não é boa, e também não é uma situação fácil de gerir, pois só tem sido possível aguentar, graças à intervenção de organizações como a Cooperativa que têm apoiado e continua a apoiar os agricultores.
	O papel fundamental da Cooperativa é sobretudo o de aconselhamento dos agricultores em relação aquilo que devem produzir no sentido de facilitar a retirada dos produtos. Como a cooperativa retira a produção não nos interessa que os mesmos estejam a produzir indiscriminadamente, correndo o risco de não haver mercado que permita o escoamento desses produtos, cada vez mais tem que se ir de encontro ao consumidor e produzir de acordo com as necessidades do mercado. Os agricultores já se começam a consciencializar que têm que produzir de acordo com aquilo que o consumidor quer.
	Para além disso é muito importante a formação dos agricultores através de cursos de especialização e melhoramento em algumas áreas, tais como, na aplicação de produtos químicos, nas diversas culturas.
	Avaliação da ligação da Cooperativa com os seus Associados
	A Cooperativa tem uma boa relação com os seus associados, pois a relação de trocas comerciais, nomeadamente na aquisição da produção, na venda dos fatores de produção, na formação profissional, no apoio técnico e nos diversos serviços de apoio.
	Os agricultores sabem que a Cooperativa fará sempre o melhor que estiver ao seu alcance para o bem da agricultura e dos agricultores.
	Desta forma, criou-se uma forte confiança e um grande elo de ligação entre a cooperativa e os agricultores.
	Para além disso, qualquer dúvida que os agricultores tenham, dirigem-se imediatamente à Cooperativa, precisamente porque é nela que têm confiança e é com ela que trabalham e valorizam a sua produção.
	Projectos futuros que a Cooperativa pretende implantar e perspectivas com a realização desses projectos
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	Temos vindo a crescer e a alargar também a nossa área social. Eu diria que a Cooperativa hoje é uma Cooperativa regional em algumas coisas e nacional noutras, tendo naturalmente alargado o seu raio de acção. Quando temos produto quer em qualidade quer em quantidade e que seja possível a sua exportação, exportamos.
	Temos vindo a crescer e a alargar também a nossa área social. Eu diria que a Cooperativa hoje é uma Cooperativa regional em algumas coisas e nacional noutras, tendo naturalmente alargado o seu raio de acção. Quando temos produto quer em qualidade quer em quantidade e que seja possível a sua exportação, exportamos.
	Temos parcerias de negócio com algumas variadíssimas empresas o que nos permitem ter um leque de alternativas mais vasto, quer para a produção, quer para a venda dos produtos.
	Fazemos contratos com os agricultores para a produção de batata e outras hortícolas quer para o mercado de fresco, quer para a indústria e também para exportação.
	Temos desenvolvido vários projetos e estamos continuadamente a desenvolver outros para o futuro da Cooperativa, tendo sempre presente os objetivos que nos orientam.
	No entanto, para além das atividades que já desenvolvemos e queremos melhorar, existem outras, que são mais difíceis de fazer, mas que são áreas para as quais nós devemos caminhar no futuro, nomeadamente a V Gama.
	Em relação ao Cooperativismo, penso que ainda temos um longo caminho a percorrer e que ainda não houve nenhum governo que apostasse seriamente nisso. Daí que, ainda não tenhamos nas escolas, ao contrário de alguns países europeus, uma disciplina do cooperativismo e associativismo que permita ensinar às pessoas que têm que viver em sociedade, ensiná-las a agruparem-se em determinadas áreas, ou seja, ensinar pessoas com problemas comuns a tentarem resolver esses problemas em conjunto.
	Mensagem a todos os agricultores e associados da Cooperativa
	A mensagem fundamental aos associados e aos agricultores em geral é a de que não sejam tão individualistas, procurem resolver os seus problemas com as estruturas que existem nas Cooperativas e outras.
	Devem colocar sempre os seus problemas à Cooperativa, pois só assim poderão ser resolvidos, até porque a cooperativa tem vários e bons técnicos e preocupa-se muito com a formação dos agricultores, para que possam ter uma maior rentabilidade na sua exploração. Recorrendo aos serviços da cooperativa ela dará certamente resposta porque está dimensionada e estruturada para isso. O agricultor deverá utilizar os meios que tem ao seu alcance, que não os despreze.
	Identificação da Entidade
	A Copombal - Cooperativa Agrícola de Pombal foi fundada em 17 de Novembro de 1976 e tem a sua sede na cidade de Pombal.
	Constituição e Objecto
	• Constituída em 17 de Novembro de 1976, no seguimento da extinção do Grémio da Lavoura.
	• Tem como principal objectivo, a defesa dos interesses dos seus associados, na promoção e desenvolvimento rural.
	Cooperativa Agrícola do Concelho de Pombal, C.R.L. Copombal
	Abel António Dias Bráz
	(Presidente C. Administração)
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	• Actua numa vasta zona geográfica com características edafo-climatéricas muito heterogéneas, traduz-se naturalmente na diversidade da produção agrícola dos associados e dos sistemas culturais predominantes, que requerem uma assistência técnica regular,
	• Actua numa vasta zona geográfica com características edafo-climatéricas muito heterogéneas, traduz-se naturalmente na diversidade da produção agrícola dos associados e dos sistemas culturais predominantes, que requerem uma assistência técnica regular,
	• Assume um papel fundamental ao representar os agricultores da região junto aos Órgãos da Administração Local, Regional, Central e dos demais Organismos Públicos.
	• Coma sua atividade de compras e vendas permite a estabilidade e regulação de preços dos fatores de produção no Concelho.
	Situação actual do Panorama Agricola do Concelho
	Todas as culturas excepto as hortícolas, têm vindo a diminuir consideravelmente.
	População está cada vez mais envelhecida, vão abandonando a atividade por morte ou por invalidez sem que tenham seguidores.
	Outro fator é o aumento desmedido dos custos dos fatores de produção que implica:
	Por um lado, que os pequenos agricultores reformados não tenham dinheiro para os comprar, deixando assim de produzir para autoconsumo e laser.
	Por outro lado, os agricultores profissionais que na nossa região são de pequeníssima dimensão, não conseguem rendimentos suficientes para sobreviver.
	Outro incentivo ao abandono foi a introdução do RPU (Regime de Pagamento Único) em que os subsídios passaram a ser dados à exploração e não às culturas e animais, podendo ter as parcelas em boas práticas agrícolas e recebendo o subsídio na mesma.
	Hoje em dia o nosso Concelho tem quase como cultura principal as “Silvas”, cada vez mais se vê terrenos em pousio, muitas das pessoas que estavam a fazer plantações de floresta vão deixando de as fazer pois os incêndios florestais destroem o seu trabalho.
	Produções Atuais
	Azeite - Produção de autoconsumo, embora com algum aumento de área.
	Vinho – Com o encerramento da Adega levou ao arranque de muitas vinhas, tendo vindo a ser substituídas por floresta ou olival.
	Cereais de Outono/inverno e milho - Tem vindo a haver um decréscimo drástico devido aumento do custo dos factores de produção e ainda devido às destruições das culturas por parte das espécies cinegéticas.
	No caso do arroz a baixa maior verificou-se com a crise de preços em 2003, que apesar da Comunidade Europeia ter mais que triplicado o subsídio, houve agricultores que abandonaram definitivamente a cultura, tendo-se mantido nos últimos anos as mesmas áreas.
	Tabaco, foi uma cultura muito importante na nossa região por mais de 30 anos, onde se chegou a produzir em cerca de 150 há, a produção de cerca de 600 toneladas a um preço médio de cerca 3€, foi uma fonte de rendimento muito importante para o nosso concelho.
	Terminou em 2009 por falta de incentivos comunitários. Tendo as tabaqueiras deslocalizarem-se para Africa e Asia onde a produção fica mais económica.
	Horticolas e Kiwis
	Foram os setores que mais aumento tiveram, principalmente devido aos projetos de jovens agricultores, estando neste momento os Kiwis a ocupar cerca de 100 ha
	Floresta - Atividade em expansão, com a legislação de proibição da plantação de eucalipto, a atividade está a abrandar um pouco.
	Leite
	Produção pecuária Grandes e Pequenos Ruminantes
	Motivos Para Redução da Produção de Animal
	• Aumento das rações e factores de produção,
	• Diminuição no preço de venda da carne,
	• Idade avançada dos agricultores, sem haver renovação de jovens agricultores,
	• Implementação do RPU, em que as pessoas podem receber as ajudas aos animais sem os ter, bastando cultivar uma área de 1ha de terrenos,
	• Proibição do autoconsumo e dos abates em casa,
	• Dificuldade por parte de novos agricultores em conseguir subsídios para os seus animais, não podendo concorrer com aqueles que os recebem.
	• Dificuldade na legalização dos estábulos.
	• Excesso de burocracias que envolve todo o ciclo produtivo.
	Na produção de suínos houve uma redução muito significativa principalmente ao nível dos pequenos produtores, devido ao aumento do preço das rações e dificuldade no escoamento da produção a preços rentáveis e ainda as exigências burocráticas para o exercício da atividade
	Ovos e frangos, manteve-se estável uma vez que existem duas empresas que fazem o seu escoamento destes produtos.
	Coelhos, este sector encontra-se quase extinto no nosso Concelho. O preço de venda da carne e a falta de matadouros para a comercialização deste tipo de carne, levou a que os produtores abandonassem o sector.
	Setores de Atividade da Copombal
	. Setor Leiteiro
	. Agrupamento de Defesa Sanitário (O.P.P.)
	. SNIRB/SNIRA
	. Secção de Contabilidade e Gestão Agrícola
	. Setor dos Combustíveis
	. Setor de compra e vendas de fatores de produção e outros
	. Setor de Formação Profissional:
	. Sector de outros serviços
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	Entre outras ações, para facilitar e ajudar a resolver alguns problemas dos Cooperadores, destacamos ainda o seguinte:
	1. Auxílio no preenchimento e formalização de candidaturas aos diversos tipos de Apoios Comunitários no âmbito do Programa PDR2020.
	2. Auxílio no preenchimento e formalização de candidaturas aos subsídios de ajudas ao rendimento (FEOGA - Garantia) nomeadamente:
	a. Parcelário Agrícola,
	b. Ajudas ao RPB e Greening,
	c. Ajudas à Pequena Agricultura,
	d. Ajudas aos ovinos e caprinos,
	e. Ajudas às Vacas Aleitantes e Leiteiras,
	f. Ajudas ao Mundo Rural (MZD’s),
	g. Medidas Agroambientais.
	Preocupações e Perspectivas Futuras
	Em relação a este ponto, prevemos anos muito difíceis nos setores agrícola e pecuário do nosso Concelho, e no País.
	Os custos da energia, combustíveis, adubos, pesticidas, fatores de produção em geral e mão-de-obra estão a esgotar a tesouraria dos agricultores, uma vez que não conseguem refletir nos preços finais os agravamentos dos custos, o que está a levar ao abandono da atividade agrícola.
	Na área social da nossa Cooperativa onde impera a agricultura de subsistência, agravado pela idade dos nossos agricultores, será outro dos fatores para o abandono do campo, o que já vem acontecendo nos últimos anos.
	Não prevemos de forma nenhuma um futuro risonho para a nossa agricultura.
	Corria o ano de 1976, ainda os ecos da Revolução dos Cravos se faziam ouvir por todo o País, prometendo melhores amanhãs e sóis mais radiosos, para todos e não apenas para alguns, quando, imbuídos de um altruísta sentimento de espirito associativo democrático, um grupo de homens bons, preocupados com o bem-estar e o desenvolvimento da agricultura no Concelho de Soure, tomou em suas mãos a constituição de uma cooperativa agrícola que, na sua ótica, respondesse aos anseios de uma mais justa distribuição da riqueza que da terra a força dos braços ia arrancando.
	Será justo realçarmos o papel de João Duarte Cachulo, grande obreiro desta casa desde a sua fundação e, por eleições sucessivas, dela foi timoneiro por cerca de duas décadas e meia, grande responsável pela decisão de adesão à Lacticoop.
	Cooperativa Agrícola de Soure, C.R.L.
	Dr. António Fernando Oliveira Simões Cardoso
	(Presidente C. Administração)
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	Localizada no concelho de Soure, sediada na vila de Soure, sede de concelho, a Cooperativa Agrícola de Soure, foi constituída por documento particular a 31 de maio de 1976, pretendendo-se como substituta do, à data ainda existente, Grémio da Lavoura de Soure.
	Localizada no concelho de Soure, sediada na vila de Soure, sede de concelho, a Cooperativa Agrícola de Soure, foi constituída por documento particular a 31 de maio de 1976, pretendendo-se como substituta do, à data ainda existente, Grémio da Lavoura de Soure.
	Este viria a ser extinto em 22 de setembro de 1978, por despacho conjunto dos Ministros da Agricultura e Pescas, do Trabalho, e do Comércio e Turismo, em conformidade com a proposta da comissão liquidatária do referido grémio e ouvidas as cooperativas do Concelho, assumindo a Cooperativa Agrícola de Soure todos os direitos e obrigações, que antes estavam acometidos àquela instituição corporativa, garantindo-se, deste modo, a continuidade dos serviços que aquele prestava.
	A Cooperativa iniciou, efetivamente, a sua atividade em 1977, com 784 associados que, entretanto, se haviam juntado aos 12 fundadores da mesma. Volvido o primeiro ano de labuta, o crescimento associativo da jovem cooperativa atingiria os 2000 mil associados que, o final de 1978, registava no seu livro de sócios.
	O crescimento de associados haveria de continuar pelos anos seguintes, atingindo em 1983 a cifra de 4429 sócios, certamente um indicador da sede de associativismo democrático, que 48 anos de regime ditatorial tinham impedido, mas também exemplificativo do crescimento da atividade agrícola a que, muito incentivado pela atividade leiteira, o concelho assistiu.
	O incremento da atividade leiteira, propiciado pela adesão da Cooperativa de Soure à Lacticoop (União de Cooperativas), permitiu a muitas famílias rurais do concelho de Soure, beneficiar de condições de venda do produto do seu trabalho a um preço justo e com garantia de compra, que dava estabilidade a uma atividade onde esse fator nem sempre estava presente. A valorização do produto, em parte devido à sua escassez, colocou-o durante alguns anos num patamar económico que permitiu a muitas pequenas explorações uma vida com algum desafogo e um olhar mais otimista para o futuro.
	Centrando a sua atividade no fornecimento de fatores de produção, no apoio técnico às explorações agrícolas e aos agricultores individuais a Cooperativa Agrícola de Soure apresenta um volume de negócios, reportado ao ano de 2021, de cerca de 1 070 000 euros, mantendo ao seu serviço 6 trabalhadores de forma direta.
	Julgamos ser justo reconhecer, aos sucessivos dirigentes da Cooperativa, a preocupação com o desenvolvimento de estratégias que procuram a satisfação das necessidades dos seus sócios, proporcionando-lhes, e à população rural em geral, uma melhoria na sua qualidade de vida. Essa preocupação ultrapassou mesmo a especificidade do sector agrícola, com investimentos no sector do retalho de consumo alimentar, com um supermercado na sede da cooperativa e investimentos em duas lojas mistas em freguesias chaves do concelho de Soure.
	Na perspetiva de chegar ainda mais perto do mundo rural, foi constituída uma rede de colaboradores associados com a partilha o espírito cooperativo junto do meio rural.
	A profunda alteração da atividade agrícola no concelho, levou a uma reestruturação profunda da operação da Cooperativa, mediante o estabelecimento de parcerias estratégicas que permitiram garantir a atividade junto dos seus clientes e manter os cerca de 16 postos de trabalho associados. Com esta estratégia, a atual da administração reflete o propósito da Cooperativa continuar a servir os seus associados, apostando na qualidade e eficiência dos serviços prestados e na gestão cuidada dos seus ativos, ao mesmo tempo que permitiu a recuperação sustentável da capacidade económica e financeira da cooperativa, com o compromisso de continuar a defender os seus associados e a agricultura do concelho.
	A atividade agrícola na área de influência da cooperativa, assente predominantemente num sistema de agricultura e pecuária tradicionais, baseado em sistemas policulturais, onde predominam, o olival, a vinha, as hortofrutícolas e a pecuária extensiva. As explorações de maior dimensão, estão situadas na chamada Zona do Campo com uma agricultura mais competitiva e onde predominam os cereais, milho e arroz.  Na chamada Zona Serrana (Serras de Sicó), merecerá destaque a atividade pecuária de pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, agentes indispensáveis à produção do afamado queijo RABAÇAL (DOP) de que esta zona do concelho é parte integrante. Uma razoável mancha florestal empresta um verde de esperança e qualidade paisagística ao concelho e contribui também, para a economia local e nacional.
	Do ponto de vista da sua organização atual, a Cooperativa Agrícola de Soure, oferece aos cerca de 5000 sócios, um conjunto de secções, das quais se destacam, a Secção Leiteira, com a colocação no mercado do leite dos seus produtores associados junto da Lacticoop; a Secção de ADS/OPP, que atua através de ações que a visam melhoria sanitária do efetivo pecuário do concelho, desenvolvendo um trabalho indispensável, e nem sempre reconhecido, na sanidade e bem-estar animal e de proteção da saúde pública; a Secção frutícola, que ao longo dos anos, assegurou a compra e escoamento da produção frutícola e disponibiliza aos seus associados câmaras frigoríficas para conservação da sua produção; a Secção dos Serviços de Gestão, que desde 1991 assegura o cumprimento das obrigações fiscais dos seus associados, colaborando com o Sistema RICA (Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas) desde 1996, com disponibilização de informação técnica económica que permite aos decisores políticos nacionais o conhecimento da realidade do setor; a Secção da Produção Integrada que desde 2003 assegura um serviço técnico de apoio aos agricultores e o Balcão Verde que disponibiliza um serviço de apoio aos produtores que pretendem formalizar os seus pedidos de apoio no âmbito da PAC, Política Agrícola Comum, assim como planos de formação financiada e não financiada para os associados e seus colaboradores.
	No momento em que a Lacticcop-União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego, completa 60 anos de vida, entende a Cooperativa Agrícola de Soure, para além da sua merecida parabenização, deixar a sua homenagem ao trabalho, de décadas, ao serviço do setor leiteiro na nossa região, bem como o seu indesmentível contributo ao desenvolvimento da fileira de valorização do produto.
	Sendo certo que, longe dos áureos tempos do “ouro branco” os produtores de leite enfrentam hoje grandes dificuldades para manter a sua atividade e se impõe uma séria reflexão sobre o setor, é no seio de organizações como a Lacticoop que se procurarão, e encontrarão, as soluções para o futuro. A celebração deste 60.º aniversário da União é também uma celebração de confiança e aposta nos tempos futuros, onde a dignificação de quem continua a investir e trabalhar nesta área terá que estar no âmago das nossas preocupações.
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	A Cooperativa Agrícola do Alto Paiva,CRL, foi constituída em 20 de Setembro de 1977 e tem a sua sede em Vila Nova de Paiva.
	A sua área de intervenção abrange os concelhos de Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva.
	Conta neste momento com 2312 associados, tendo ao seu serviço três trabalhadores, dois dos quais em part-time, tendo tido em 2020 um volume de negócios de 136.051,99€.
	A atividade mais relevante da Cooperativa é a Sanidade Animal, (embora a que maior volume de vendas tem é a Compra/Venda que é explorada pela Lacticoop).
	As atividades da Cooperativa, têm muito a ver com a agricultura e pecuária nesta região. Atualmente ser agricultor a tempo inteiro nesta região de “super” minifúndio, não é apelativo. Por isso os mais “velhos” acabam e os mais novos nem começam. A agricultura como ainda a conhecemos, não tem seguidores. Talvez, agora com os novos projetos da comunidade, já começam alguns jovens agricultores a instalarem-se como: Avicultores, cunicultores, produtores de mirtilos, fambroesas, cogumelos, etc.. Também, nesta data, já temos muitos produtores florestais, com floresta intensiva (eucalípto) e de espécies autóctones (castanheiro, carvalho, etc.).
	A Cooperativa tem tido o seu papel, fundamental no apoio a estes projetos, com o Balcão da Confagri e em colaboração com a Câmara Municipal, na Sanidade Animal e no apoio à floresta e com a colaboração da Lacticoop (ao manter a loja de venda de fatores de produção para os agricultores). É com este trabalho que apoiamos a nossa “nova agricultura”.
	A ação da Lacticoop, tem sido fundamental ao longo do tempo, para que ainda hoje na nossa região existam ainda alguns e bons produtores de leite. Embora pese o facto de estarmos rodeados por fábricas de queijos, que competem connosco na recolha de leite, não podemos deixar de salientar o papel da Lacticoop nesta região. Criou regras que obrigou estas fábricas a organizarem-se também, tanto no sistema de recolha, como no preço, qualidade, etc.
	O futuro a Deus pertence. Mas eu penso que se realmente a descentralização, de que tanto se fala, vier, acho que a “pastorícia” e a floresta nesta região podem ser uma realidade para alguns jovens que gostam da vida ao ar livre.
	Que continuem a acreditar no cooperativismo, que tão abandonado tem estado. Tanto da parte dos agricultores, como dos nossos governantes. Porque será o futuro.
	É preciso continuar a acreditar e não desistir. Porque depois da montanha, virá um vale. Juntos seremos mais fortes.
	Cooperativa Agrícola do Alto Paiva, C.R.L.
	(Presidente C. Administração)
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	Cooperativa Agrícola de Castro Daire, C.R.L. Caire
	Engº Joaquim Almeida Morgad
	(Presidente C. Administração)
	A CAIRE foi constituída em 14-04-1982 e tem como principal objectivo prestar aos seus associados um apoio de qualidade, quer no fornecimento de factores de produção, quer na prestação de serviços de índole sanitária, técnica, tecnológica, económica, financeira, comercial, administrativa e associativa, designadamente no âmbito da agro-pecuária e florestal.
	Actualmente tem cerca de 2.000 associados e 7 colaboradores ao seu serviço, tendo em 2021 gerado um volume de negócios de aproximadamente 400.000 euros.
	As principais actividades são o fornecimento de factores de produção para a actividade agro-pecuária, apoio aos seus associados na realização das candidaturas aos apoios à manutenção da actividade agro-pecuária e/ou candidaturas aos projectos de investimentos, apoio ao licenciamento das explorações agro-pecuárias, realização do parcelário, promoção de acções de formação, assim como a execução dos programas da sanidade animal.
	Em resultado do decréscimo no número de associados activos, consequência do envelhecimento da população activa e do êxodo da mesma para outras regiões do país, a CAIRE tem vindo a reduzir e a ajustar às necessidades a sua actividade comercial. No entanto, fruto das maiores exigências legais e burocrático-administrativas, os encargos não têm vindo a reduzir na mesma proporção.
	O papel da CAIRE continua a ser da maior importância, seja pelo apoio técnico-administrativo que oferece aos seus associados, seja pelo fornecimento e entrega dos factores de produção aos mesmos, assim como pelo facto de assegurar a sanidade animal da Região.
	Chegámos a ter cerca de 200 produtores de leite mas, nesta altura, resume-se a um pequeno produtor. As condições naturais da Região não são as mais favoráveis para a produção de leite e isso ajuda a explicar a realidade actual, no entanto, julgamos que a forma como a organização da produção se desenvolveu nas últimas décadas, assim como a liberalização na comercialização do produto, também não facilitaram a manutenção da actividade no caso dos pequenos produtores. A Lacticoop, fruto das vicissitudes referidas, acaba por ser influenciada na sua acção em relação à organização da produção de leite.Na relação com a CAIRE, sobre a Lacticoop, só podemos manifestar a nossa satisfação.
	A nossa maior preocupação tem a ver com continuo envelhecimento da população activa na agro-pecuária e a falta de estímulos eficazes para a fixação de novos e jovens produtores. Se esta tendência se mantiver, a viabilidade e sobrevivência da CAIRE poderá ser colocada em causa.
	Agradecemos aos nossos actuais associados e clientes, por trabalharem connosco, garantindo-lhes que tudo faremos para continuar a merecer a sua confiança e preferência, prestando-lhes um serviço de qualidade. Aos que ainda não são associados e/ou clientes, convidamo-los a conhecerem os nossos produtos e serviços.
	Finalmente aos que ainda acreditam no mundo rural, como nós, enviamos um cumprimento solidário e desejamos que o futuro seja mais generoso para todos nós.
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	Cooperativa de Produtores de Vouzela, C.R.L. Cav
	Manuel Joaquim
	Rodrigues Simões
	(Presidente C. Administração)
	A CAV – Cooperativa Agrícola de Vouzela C.R.L. foi constituída em 11 de Novembro de1985 por um grupo de doze pessoas, ligadas ao ramo agrícola e com a necessidade de vir a ocupar um espaço para os agricultores do concelho de Vouzela e não só, onde se pudessem dirigir para efetuar as suas compras e aconselhamentos. Inicialmente arrendou um espaço na atual sede, começando a desenvolver a sua atividade comercial com um ponto de venda.
	Em 2005 foram feitas grandes obras de remodelação das instalações arrendadas na sua sede na Rua Ribeiro Cardoso e a construção de um pavilhão na zona industrial do Monte Cavalo para melhoramento da sua atividade comercial e para dar mais apoio aos seus associados.
	Em 2019 concretizou-se o grande sonho dos sócios desta Cooperativa bem como da sua administração atual, com a aquisição das instalações da sua sede, assim como o resto do edifício que o antigo senhorio tinha em arrendamento a outros inquilinos.
	Neste momento a Cooperativa conta com 794 associados e 8 colaboradores tendo gerado no ano de 2021 um volume de negócios de 950.845,45 euros.
	Todas as atividades são importantes para a vida desta Cooperativa, pois interligam-se e contribuem para a sua rentabilidade. Esta tem neste momento quatro secções que passo a enumerar: Secção Leiteira, Aconselhamento e Serviços, OPP e a Secção Comercial. Esta é a mais importante e com o mais peso na vida da Cooperativa.
	O estado atual das atividades desta Cooperativa bem como o seu desempenho, tem sido de grande dificuldade, pois com o abandono da pequena agricultura e o envelhecimento das pessoas, deixa de haver quem trabalhe a terra.
	A Lacticoop na nossa região foi muito importante para os nossos associados, pois ao longo destes anos, criou uma estrutura de apoio aos agricultores na recolha de leite, que pese embora muitas vezes criticada pelos preços de leite pago aos produtores, nunca deixou nem um litro de leite por recolher.
	O futuro embora otimista, é também de alguma preocupação. Não posso deixar de salientar a importância que as Cooperativa têm nas suas regiões, tanto para os seus associados como para os agricultores em geral.
	Gostaria ainda de deixar uma mensagem aos associados da Cooperativa Agrícola de Vouzela: Precisamos de gente nova para dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo destes quase quarenta anos, estas Organizações são importantes nas regiões onde estão inseridas. A Cooperativa é dos associados e existe para os servir e ajudar a melhorar os rendimentos das suas explorações agrícolas. Contem sempre com os serviços da Cooperativa na procura das soluções para satisfazer as vossas necessidades.
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	Cooperativa de Produtores de Leite, C.R.L. Coop2014
	Engº Mário Alberto
	Rodrigues Nogueira
	(Presidente C. Administração)
	A Coop2014 – Cooperativa de Produtores de Leite, C.R.L. foi fundada no dia 26 de Junho de 2014 e tem a sua sede na Quinta da Migalha, nº 24 , Cabeço Verde, 2860-242  ALHOS VEDROS.
	Esta cooperativa foi criada com a vontade conjunta da Lacticoop e dos produtores que à data já entregavam leite a esta União e que se localizavam no Sul do País (abaixo de Leiria), produtores estes que não estavam integrados em nenhuma das Cooperativas e, principalmente por esse motivo, não tinham representatividade nos órgãos sociais da Lacticoop enquanto União de Cooperativas.
	Não foi fácil a adesão de alguns produtores de leite a este projeto, talvez pelo fracasso anterior de algumas cooperativas nesta região do país, e que na sua extinção deixaram marcas negativas nos seus cooperadores. Mas conseguimos, apesar de ainda reinar muita desconfiança.
	O sentido cooperativo dos produtores do norte e a necessária conjugação de esforços que levou à criação de um grande património leva estes produtores a abrirem as portas a outros produtores que queiram aderir a este projeto cooperativo nomeadamente os associados da nossa cooperativa.
	Só um esforço conjunto nos leva a resistir à concorrência externa e, por isso estamos certos, que o caminho da COOP2014 dentro do projeto LACTICOOP será o trajeto certo para os nossos produtores de leite.
	A COOP2014 tem neste momento 24 produtores ativos, trabalhando unicamente o sector de aquisição de leite cru aos seus associados, num volume anual em 2021 de 71.859.786 litros.
	Sendo uma cooperativa ainda jovem, facilmente concluímos que ainda temos um longo caminho a percorrer para a integração plena dentro no seio cooperativo existente a norte. Só com permanente diálogo e compreensão entre os associados vamos construindo e fortalecendo internamente o ambiente cooperativo e, assim sendo, vamos ajudar também a fortalecer a nossa União.
	A Lacticoop em conjunto com as suas congéneres integradas no grupo têm sido organizações fundamentais para a atividade leiteira em Portugal não ser absorvida por empresas exteriores colocando a descoberto centenas de produtores de leite.
	Estamos a passar um período bastante negativo no sector, pois todos os fatores de produção tem subido vertiginosamente de preço e só o leite e a carne é que não sobem ao produtor. Sabemos que a Lacticoop dentro das organizações onde está inserida como a Fenalac, Confagri e Lactogal, tem desenvolvido todos os esforços para que esta situação se altere, mas o que é um facto, é que os preços ao consumidor na europa estão substancialmente mais elevados, concluindo pois que seria de inteira justiça a aproximação dos preços da Europa ao consumidor também em Portugal revertendo esses aumentos para o nosso produtor.
	Sabemos que os tempos que passam estão difíceis para toda a atividade agrícola em geral e, particularmente esta em que nos inserimos, mas não podemos perder a esperança no futuro, trabalhando sempre unidos, uma vez que o objectivo é igual para todos, criar riqueza para os associados, por forma e todos terem um vida digna.
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	Bétula nostalgia da neve
	S  ão bétulas as árvores que assistem à bárbara invasão da Ucrânia nas imagens que nos entram em casa a toda a hora. O seu branco brilhante sobre a neve é a única nota de paz e tranquilidade que nos conforta. A bétula, sendo uma espécie setentrional, foi eleita na Finlândia árvore nacional mas na Rússia, é considerada principal, símbolo da alma russa, da pureza do branco e da feminilidade.
	Nome científico: Betula Pendula
	Nomes vulgares: Vidoeiro, árvore da sabedoria, árvore dos berços
	Outros idiomas: birch (açoitar) - inglês, bouleau – francês,  berióza -russo
	Família: Betulaceae
	Género: Betula
	Características botânicas
	Folhas:  Simples, caducas, com 3 a 5 cm de comprimento, de bordo irregularmente dentado e acuminadas, apresentam-se alternas com pecíolos de 2 cm, forma ovado-triangular, glabras e com um tom de verde mais escuro na página superior.
	Flores: Surgem na primavera juntamente com as folhas, primeiro os amentilhos masculinos, suspensos, amarelados e com 5 a 6 cm de comprimento. Depois os amentilhos femininos nas axilas das folhas, mais pequenos, erectos e esverdeados.
	Frutos: Sâmaras aladas abundantes de Julho a Setembro nas árvores com mais de 10 anos contidas em infrutescências alongadas e de cor castanha.
	Tronco:  Recto, de casca lisa branco-prateada , sem grande diâmetro e pode atingir dos 10 aos 20 metros de altura.
	Perfil: Copa tendencialmente cónica mas irregular com ramagem pouco densa o que lhe confere muita graciosidade e leveza.
	A bétula está no planeta pelo menos há 30 milhões de anos e logo após a glaciação foi uma das primeiras espécies a ocupar o norte da Europa.
	É uma árvore de crescimento rápido, com pouca longevidade mas muito rústica, comportando-se frequentemente como colonizadora.
	Com um crescimento vigoroso e uma capacidade única de dispersão das suas pequeníssimas sementes, ocupa facilmente espaços abandonados ou sujeitos a incêndios, melhorando o solo com a deposição de material orgânico e a drenagem de nutrientes operada pelas raízes. Abre assim caminho para a fixação de espécies mais exigentes,
	nomeadamente os carvalhos e, sendo muito carente de luz, depressa definha quando fica sob o seu coberto.
	Mário Cupido
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	Deduz-se porque a bétula é conhecida como “árvore dos berços”. Os ramos mais finos, dada a sua elasticidade, depois de descascados, tanto podem ser utilizados no fabrico de vassouras como no de cestas ou berços. Já a designação de “árvore da sabedoria” não se fica a dever a nenhum xarope, resina ou pomada que se preparam a partir da sua seiva com fins medicinais mas igualmente às suas vergastas noutros tempos utilizadas para fazer entrar a sabedoria à força. São ainda utilizadas nas saunas da mesma forma mas agora para estimular a circulação sanguínea. Já quanto ao nome de baptismo, as opiniões divergem. Pode ser do termo beto que em gálico designa a resina retirada da casca. Pode ser do gaélico arcaico traduzindo o branco brilhante da sua casca . Ou do celta para referir apenas árvore. Por outro lado, fez baptismos importantes. A parte macia e mais interior da sua casca, dita em latim librum, foi muito utilizada na Antiguidade para escrever e daí o nosso livro.
	Deduz-se porque a bétula é conhecida como “árvore dos berços”. Os ramos mais finos, dada a sua elasticidade, depois de descascados, tanto podem ser utilizados no fabrico de vassouras como no de cestas ou berços. Já a designação de “árvore da sabedoria” não se fica a dever a nenhum xarope, resina ou pomada que se preparam a partir da sua seiva com fins medicinais mas igualmente às suas vergastas noutros tempos utilizadas para fazer entrar a sabedoria à força. São ainda utilizadas nas saunas da mesma forma mas agora para estimular a circulação sanguínea. Já quanto ao nome de baptismo, as opiniões divergem. Pode ser do termo beto que em gálico designa a resina retirada da casca. Pode ser do gaélico arcaico traduzindo o branco brilhante da sua casca . Ou do celta para referir apenas árvore. Por outro lado, fez baptismos importantes. A parte macia e mais interior da sua casca, dita em latim librum, foi muito utilizada na Antiguidade para escrever e daí o nosso livro.
	A cor, o exotismo e a leveza desta espécie e das outras poucas que integram o género betula, levam-nas para jardins e avenidas como árvores decorativas. Com mais espaço e luz, as copas mostram-se mais graciosas e de ramos pendentes. No outono, as delicadas folhas pintam-se de amarelo e dourado, sem ofuscar o branco prateado dos troncos.
	Da bétula utiliza-se tudo. Dos consumos directos das folhas por parte das lebres e alces, sem excluir os “chefes” que incluem as mais viçosas nas saladas por, além de frescas e saborosas, serem diuréticas, à utilização da sua seiva medicinal. Colhida na primavera, antes de surgirem as folhas, é tida como diurética e antirreumática. Pode ser fermentada dando origem a uma cerveja ou “vinho de bétula” muito apreciado no norte da Europa.
	Também se prepara com esta seiva uma pomada para tratamento da psoríase e outros eczemas. O ácido betulínico, extraído da casca, mostra-se eficaz no controlo de melanomas.
	Da sua madeira clara, de grão fino e aromática, fabricam-se os mais diversos utensílios nas regiões em que os povoamentos de bétula abundam. Pouco procurada para a construção, é importante na produção de papel nas latitudes onde o eucalipto não chega.
	Por não gretar, é ainda utilizada no fabrico de pratos, calçado, marcenaria, torno e nos diversos utensílios para as queijarias.
	Durante a Segunda Guerra Mundial esta madeira, por ser particularmente leve, foi utilizada na Califórnia para a construção dum gigantesco hidroavião (Hércules H-4) com envergadura de 97,5 metros e 66,65 metros de comprimento, capaz de transportar 700 militares e respectivo equipamento. Já não participou na guerra e em 1980, depois do único voo que operou, ficou imobilizado num museu no Oregon. Agora, que novo conflito bélico deflagrou, é bom que o Spruce Goose  (assim ficou conhecido) permaneça quieto, até por respeito às bétulas poupadas aquando da sua construção e que se mantém belíssimas e graciosas na neve.
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	Entrevista ao Produtor
	Exploração UZIEL CARVALHO, Lda
	Maria Inês Antunes
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	Fernando Taveira
	Estimados leitores, numa data de grande significado para a LACTICOOP, 60 anos ao serviço dos produtores pecuários da região centro e nos últimos 25 anos alargando a recolha de leite à zona sul mais propriamente Ribatejo e Alentejo. Não posso deixar de me vergar, agradecendo às pessoas que tornaram e continuam a trabalhar para que o sonho se mantenha. Nestes 60 anos muitos acontecimentos de relevo, aconteceram, uns mais positivos outros mais negativos, mas a génese mantem-se, defesa do sector pecuário e especificamente os produtores de leite.
	No quadro da atual pandemia da doença COVID-19, a Autoridade Tributária e Aduaneira tem vindo a implementar um conjunto de medidas de flexibilização do pagamento de impostos e a disponibilizar oficiosamente um conjunto de planos prestacionais aos contribuintes, enquanto forma de promoção e apoio ao cumprimento, num quadro em que a regularização da situação tributária se reveste de importância acrescida (designadamente, para efeitos de obtenção de diversos incentivos).
	Ao abrigo do Despacho n.º 8844 -B/2020 (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 179, de 14 de setembro de 2020) e do Despacho n.º 1090 -C/2021 (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 17, de 26 de janeiro de 2021) a AT disponibilizou planos prestacionais oficiosamente aos contribuintes, independentemente da apresentação do pedido e sem necessidade de prestação de garantia, nos casos em que legalmente as dívidas já pudessem ser pagas em prestações com dispensa de garantia. E, subsequentemente, foi aprovado o Decreto-Lei  n.º 125/2021, de 30 de dezembro, que alterou os regimes de pagamento em prestações. 
	Neste contexto, em relação aos contribuintes que estejam a beneficiar daqueles planos prestacionais, mas que ainda não tivessem sido citados do respetivo processo de execução fiscal, a AT efetuou recentemente o envio das respetivas citações, segundo o modelo de citação vigente. O envio da citação, mais do que um formalismo, é uma forma de dar a conhecer ao contribuinte o processo e os meios de defesa a que pode recorrer. E, independentemente de terem aderido aos planos prestacionais, os contribuintes continuam a ter o direito de reagir em relação ao processo de execução fiscal, se assim entenderem. 
	Assim, os contribuintes que estejam a cumprir pontualmente aqueles planos prestacionais e que tenham recebido recentemente uma citação em relação ao montante ainda não pago daquela mesma dívida, não precisam de proceder ao respetivo pagamento no prazo de 30 dias, podendo continuar a cumprir nos termos e condições do plano prestacional que lhes fora anteriormente comunicado. A AT deu orientações aos seus serviços para esclarecerem os contribuintes nesse sentido e está a enviar comunicações adicionais aos contribuintes abrangidos para os esclarecer também a este respeito. 
	Atualmente, em relação aos processos de execução fiscal instaurados mais recentemente, a AT envia as duas comunicações em simultâneo: por um lado, a citação do processo executivo segundo o modelo vigente; por outro lado, a notificação do plano prestacional. 
	A AT encontra-se a desenvolver trabalhos de adaptação dos seus sistemas no sentido de futuramente integrar a informação relativa ao pagamento prestacional (quando aplicável) no próprio documento da citação.
	Autoridade Tributária e Aduaneira, 16 de fevereiro de 2022”.
	Informação disponível em:
	https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Planos_prestacoes_automaticos_20220216.aspx
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	Planos de prestações automáticos da Autoridade Tributária e Aduaneira
	Vitor Tavares
	Paula Vinhas
	Citação em Processo de Execução Fiscal
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	Ti Aurora
	Bolo De Aniversário Lacticoop
	A Ti Aurora não podia estar mais grata! Coincidência das coincidências, nasceu no mesmo dia que a sua querida LACTICOOP.
	60 anos… muita experiência, sabedoria… muitos progressos… A LACTICOOP comemora mais um ano! Estamos todos de parabéns! Produtores, Cooperativas associadas, colaboradores, administradores, parceiros de negócio, estão de parabéns todos aqueles que sentem esta casa como sua, Todos, porque é símbolo de união.
	Ao celebramos mais um ano de vida da
	LACTICOOP fazemos/recordamos o passado com o olhar no futuro. Enfrentamos desafios, momentos inesperados e situações indesejadas.
	Dos momentos felizes guardamos os louros e as lembranças, dos momentos menos bons guardamos as aprendizagens que nos ajudam a sermos mais fortes. Por tudo isto, temos motivos para comemorar! Juntos vamos conquistar o futuro neste novo ciclo! E como não há festa sem bolo aqui fica a receita da TiAurora.
	INGREDIENTES
	100 g manteiga (derretida)
	250 g farinha
	150 g espinafres
	6 ovos
	200 g açúcar
	1 colher (sobremesa) fermento em pó
	Manteiga para untar
	Farinha para polvilhar
	MASSA
	1º Coloque todos os ingredientes na
	liquidificadora e bata até desfazer os espinafres;
	2º Deite a massa na forma e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºc, durante 40 minutos.
	RECHEIO E COBERTURA
	400 ml de natas;
	2 colheres de sopa de sumo de limão a juntar às natas;
	Açúcar glacé a gosto (4 a 5 colheres).
	PREPARAÇÃO
	Bater as natas misturando o sumo de limão até ficar em chantilly, juntar o açúcar glacé e aplicar no recheio e cobertura do bolo.
	Enfeitar a gosto.
	Nota: O chantilly só deverá ser aplicado quando o bolo estiver frio.
	Jacinta Gil
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