
JORGE NUNES

UM SENADOR DO COOPERATIVISMO 
AGRÍCOLA E DA ECONOMIA SOCIAL

O
seu papel nas mais diversas 

Organizações do concelho de 

Santiago do Cacém foi notável, 

particularmente na Misericórdia 

local, em que realiza um trabalho ímpar 

e onde a sua atividade de líder mais se 

evidencia, o que o levou a ser, durante 

vários mandatos, membro da Direção da 

União das Misericórdias Portuguesas.

Mas é no Cooperativismo de Crédito, 

concretamente no Crédito Agrícola, que 

a sua atividade mais se notabilizou, 

tendo desempenhado praticamente 

todas as funções da Organização 

Associativa do Crédito Agrícola.

Jorge Nunes foi durante longos anos 

No passado dia 28 de junho, a 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
(CCAM) de Santiago do Cacém, 
hoje com a designação de CCAM 
da Costa Azul, prestou uma ho-
menagem pública ao seu histó-
rico Presidente do Conselho de 
Administração, Jorge Nunes, com 
a edição de um livro com o títu-
lo “Jorge Nunes – Um Homem 
à Frente do Tempo”. Merecida, 
justificável e justa iniciativa que 
juntou, no Centro de Formação 
da Caixa Agrícola, largas cente-
nas de pessoas amigas do ho-
menageado.
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DESTAQUE

Presidente da CCAM de Santiago do 

Cacém, hoje CCAM da Costa Azul, 

Fundador e Presidente da FENACAM, 

Fundador e Presidente da Caixa Central, 

Presidente do Conselho Geral da hoje 

CA Seguros e Delegado à Assembleia 

Geral da CONFAGRI, que ainda hoje 

se mantém. Caso único e notável no 

nosso País.

Jorge Nunes foi, em diversos momen-

tos e situações, um grande amigo da 

CONFAGRI.

Conheci o Jorge Nunes nos primeiros 

anos da década de oitenta do século 

passado em reuniões das Caixas 

Agrícolas, que pretendiam à época 

organizar-se e aproximar-se. Desde 

então, estabelecemos uma empatia 

que hoje se mantém mais reforçada.

Tivemos uma ação importante e estru-

turante para o Crédito Agrícola com o 

contributo de muitas outras pessoas, 

algumas já desaparecidas, que levou 

ao longo dos anos à situação atual do 

Crédito Agrícola. Era então outro Cré-

dito Agrícola, o das Caixas Agrícolas.

Entre as múltiplas iniciativas desen-

volvidas no decorrer da década de 

oitenta do século passado foi decisivo, 

para a afirmação das Caixas Agrícolas, 

do seu papel e da sua importância, 

um “histórico” colóquio realizado em 

1981 na tradicional Feira de Maio em 

Azambuja, gravado para a RTP pelo 

saudoso Eng.º Sousa Veloso no pro-

grama “TV Rural”, que contou com uma 

entrevista a Jorge Nunes e que levou 

a mensagem das Caixas Agrícolas a 

todo o País. Depois desse programa, 

que teve na altura grande sucesso 

nacional, muitas portas se abriram, 

começando pela constituição da Caixa 

Central, do futuro Regime Jurídico até 

se chegar aos dias de hoje.

Escrever sobre Jorge Nunes é como 

desfolhar uma enciclopédia da vida, 

do mundo rural, do Alentejo, do País 

Escrever sobre Jorge Nunes é como 
desfolhar uma enciclopédia da vida, 
do mundo rural, do Alentejo, do País 
e sobretudo das Caixas Agrícolas.
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e sobretudo das Caixas Agrícolas. Por 

isso, o então Presidente da República, 

Professor Aníbal Cavaco Silva, no 10 

de junho de 2014, o condecorou com 

a Comenda de Mérito Comercial.

A Revista “Espaço Rural”, associou-se 

à homenagem prestada com esta breve 

resenha de factos.

Por tudo isto e muito mais, obrigado 

Jorge. 

Francisco Silva 

Secretário-Geral da CONFAGRI
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