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Editorial 
ENCONTRO N A C I O N A L DE 
COOPERATIVAS DE CONSUMO 

A ideia surgiu durante a recente Assembleia Geral da Unicoope, e 
veio ao encontro dos desejos de muitos militantes, conscientes da situa
ção decisiva a que chegou o movimento cooperativo no nosso País. 

Na realidade, a crise que a f í vessamos é profunda e põe em perigo 
a própria existência do movimento enquanto estrutura criada, orientada 
e dirigida ao serviço de determinados interesses específicos das massas 
populares. 

(Continua na pág. !>) 
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Após as eleições ficaram assim com
postos os órgãos associativos da Secção 
Local de Lisboa e Arredores: 

M E S A DA COMISSÃO L O C A L 

Presidente — António Cabral; 1." Se
cretário — Leopoldo Pereira dos Santos; 
2." Secretário — Américo da Costa Lo
pes. 

COMISSÃO L O C A L 

Alcibíades Pereira Serrão; António 
Augusto Couto Lima; Augusto Cardoso 
da Silva; João Manuel Bártolo; e José 
do Nascimento Pires. 
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NÃO NOS OBRIGAMOS A PUBLI
CAR OS ARTIGOS NAO SOLI-

TADOS 
OS ARTIGOS ASSINADOS SAO DA 
RESPONSABILIDADE DOS AUTO
RES E A SUA INSERÇÃO NÃO 
S IGNIF ICA A D E S Ã O AO SEU 

CONTEÚDO 

D E L E G A D O S AO C O N S E L H O 
R E G I O N A L E A S S E M B L E I A G E R A L 

(DA U N I C O O P E ) 

António Lopes Ricardo; e João da 
Graça Rodrigues da Silva. 

Nesta reunião foi distribuído o do
cumento que passamos a transcrever: 

€l) SUBIDA DO CUSTO DE VIDA 

«O aumento do custo devidatem-se 
cifrado, em Lisboa, nos últimos 
anos, em cerca de 10 % ao ano. 
«Entre as várias causas que se 
podem apontar para esta subida, 
registe-se a inflação monetária e a 
especulação desenfreada à qual a 
Inspecção das Actividades Econó
micas é impotente em debelar. 
«A concentração de empresas é lei 
geral e, a esta lei. o Movimento 
Cooperativo não pode fugir. 
«A dimensão é factor indiscutível 
e, só ela permite uma estruturação 
que irá proporcionar a todos os 
consumidores um nível de preços 
e de serviços pelo qual lutam todos 
os cooperativistas.» 

«2) INSTALAÇÃO DE SUPERMER
CADOS DAS GRANDES REDES 

INTERNA C ION AIS 

«Uma grande organização capita
lista pode cilindrar o comércio 
tradicional numa certa área, fican
do senhora do mercado. Feito isto, 
pode estabelecer os preços com toda 
a liberdade se não houver quem se 
lhe oponha. Uma organização pura
mente capitalista, em plena liber
dade visa apenas o aumento dos 
seus dividendos porque a sua ge
rência será tanto melhor quanto 
mais fizer valer as acções da com
panhia. E uns altos dividendos 
serão pagos por nós, que somos os 
consumidores.» 

«3) O EXEMPLO DA '"IA 

«Na Suécia, existem grandes orga
nizações de supermercados capita
listas. Mas existe também a orga
nização Domus de supermercados 
cooperativos com poder competi
tivo. Estas organizações coopera
tivas não são capitalistas por isso 
não visam o lucro mas sim a defesa 
dos interesses dos consumidores. 
Havendo uma tal organização, os 
supermercados capitalistas não têm 
a liberdade de fixar os preços e 
assim os consumidores são defen
didos.» 

«!,) A NOSSA DEFESA 

«No Bairro dos Olivais também 
devíamos ter uma organização 
cooperativa que pudesse defender 
os nossos interesses, para não dei
xarmos o Supermercado em liber
dade. 

«Devíamos criar uma cooperativa 
que pudesse resistir ao supermer
cado e impor os seus preços. Mas 
uma tal cooperativa precisava de 
ter poder de competição, portanto 
de ser lançada à escala nacional.» 

«5) O EXEMPLO DO PORTO 
«Existe no Porto uma organização 
Domus criada à semelhança das 
organizações suecas. Foi sob a 
orientação dos técnicos suecos que 
a Unicoope lançou no Porto a orga
nização Domus que já dispõe de 3 
supermercados e está em vias de 
organizar mais 2.» 

«6) O QUE VAMOS FAZER?» 
A pergunta foi posta. E os caminhos 

a seguir são sugeridos neste próprio 
texto. A transposição mecânica (me
canicista) do facto sueco para a nossa 
metrópole parece, mais que uma suges
tão, uma via que (já) não oferece 
dúvidas. 

Aos cooperativistas cabe decidir dos 
rumos suecos... ou não. 

Entretanto, o nosso correspondente 
da secção dos Olivais, informa-nos 
ainda de alguns aspectos discutidos 
após o acto eleitoral entre os dirigentes 
da Unicoope e os presentes: a influên
cia do Pão de Açúcar naquela zona, 
a crise económica da Unicoope no Sul, 
a possível abertura de um posto no 
mercado local (foi solicitada uma de
pendência vaga ao respectivo Presi
dente da Câmara), e nota dominante 
—• apontou-se uma vez mais a neces
sidade urgente de se proceder a uma 
mentalização ideológica dos cooperati
vistas. 

No dia 6 deste mês, segundo o mesmo 
correspondente, realizou-se a primeira 
reunião dos dirigentes da comissão 
local necentemente eleitos. Foi, então, 
escolhido para presidente da comissão 
local Alcibíades Pereira Serrão e para 
secretário João Manuel Bártolo. 

Com a presença dos delegados ao 
Conselho Regional «foi acentuado o 
desejo de todos os elementos enceta
rem medidas mais eficientes no sentido 
de mobilizarem vontades para o pros
seguimento das acções destinadas a 
atingir os melhores objectivos coopera
tivistas.» 

MAIS NOTICIÁRIO 
NA PÁGINA 4 
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reportagem 

O ASSOCIATIVISMO 
É 0 ÚNICO CAMINHO PARA A UNICOOPE 
— a f i r m o u - s e n o C o n s e l h o R e g i o n a l d o S u l 

Com a presença de delegados da Sacavenense, Olivais, Vila Franca 
de Xira e Alhandra, Popular Barreirense, Operária Barreirense, Civicope, 
Aliança Operária e Linha do Estoril, reuniu no dia 9 de Janeiro, na sede 
da Unicoope, o Conselho Regional do Sul. Objectivo da reunião: analisar 
a posição da Direcção Regional do Sul, dentro da actual estrutura da 
Unicoope. 

1 — Se repararmos que, sem contar 
com o sector integrado, ou em vias de 
integração, apenas se fizeram representar 
três cooperativas, e se dissermos ainda 
que um dos presentes se congratulou 
com a presença de numerosos (?!) dele
gados, podemos desde logo, fazer uma 
ideia da situação a que chegou, no Sul, 
o chamado sector cooperativo tradicional. 

Aqui residem as razões profundas da 
actual situação da Direcção Regional. 

2 — As diversas observações e reparos 
feitos por delegados das secções locais, 
vieram pôr em evidência por um lado 
as insuficiências notórias do Armazém 
Regional do Sul, por outro a impossibili
dade actual da Direcção Regional para 
resolver esses problemas. Foi uma ópti
ma introdução ao debate que se iria 
seguir. 

3 — Já no âmbito da ordem dos tra
balhos Joaquim Graça pôs em relevo os 
erros acumulados ao longo de vários 
anos, e que conduziram o Armazém Re
gional do Sul a uma situação de verda
deiro descalabro, e à necessidade de 
centralizar determinados s e r v i ç o s no 
Porto. 

Armando Santos viria a definir a situa
ção actual de uma forma mais directa 
e menos eufemística: «De facto há ou 
houve uma falência no Sul, o que levou 
a uma absorção no Norte.» 

4 — Numa intervenção mais longa e 
estruturada, o Eng.0 Hernâni Mourão fez 
uma resenha da situação herdada pela 
actual Direcção Regional e que se traduz: 

— Numa crise de quadros: deserção 
de dirigentes profissionais, de car
gos difíceis de substituir aliadas ao 
impedimento por doença de dirigen
tes amadores de notória influência; 

— Numa crise de crescimento, com 
base no péssimo funcionamento do 
Armazém Regional do Sul: «Barreiro, 
Alhandra, Vila Franca e Torres Ve-
d.as, só podem arrancar e progredir, 
se tiverem o apoio sólido de um 
Armazém Regional capaz de corres
ponder. E este só o poderá fazer, 
se for dotado de pessoal compe
tente.»; 

— Numa situação de inoperância da 
Direcção Regional, dada a centra
lização de serviços (o que está 
certo) e de poder de decisão (o 
que está errado) no Porto. 
«É necessário um organismo cen
tralizador que se sobreponha aos 
regionalismos quase inevitáveis.» 

Frisou ainda a absoluta necessidade 
de um forte investimento no sector asso
ciativo: «O associativismo é o único 
caminho capaz de fazer sobreviver a 
Unicoope.» 

5 — Daniel Dias apresentou razões para 
se rever a estrutura da Unicoope: 

«Escapam à Direcção os meios de 
exercer uma fiscalização efectiva, um 
controle no sector regional.» 

Reconhecendo a necessidade de assen
tar a gestão numa base cem por cento 
profissional disse também: «0 problema 
está em que, é necessário criar condi
ções que permitam aos amadores con
trolar toda e qualquer situação.» E ainda: 
«0 corpo central profissional deve ser 
controlado por um órgão central. As 
direcções regionais devem ficar em igual
dade de circunstâncias.» 

6—Perante o conjunto de problemas 
apresentados, os delegados exibiram uma 
certa perplexidade, e uma certa renúncia 
e dificuldade em tomar perante o assunto 
uma posição clara. Aliás, da reunião não 
podiam resultar decisões muito concre
tas. Apenas uma ficou definida: a de a 
Direcção Regional do Sul tentar por to
dos os meios, e dentro das actuais estru
turas, «normalizar» a situação. Isto é, 
recuperar o poder de decisão que lhe 
escapa e sem o qual, será uma direcção 
não se percebe bem de quê. Este con
selho regional, valeu sobretudo como pri
meiro passo para uma prática de infor
mação e debate mais regular e profícuo 
dos problemas. Para um contacto mais 
íntimo entre a direcção e as cooperati
vas. Aliás, a força da Direcção Regional 
só lhe pode vir, daqueles que a elege
ram, e tanto a direcção como as coope
rativas devem retirar desta evidência 
todas as ilacções inerentes. 

7 — «0 Norte também está em crise. 
0 Norte enveredou pela via capitalista. 
Estamos a abrir supermercados onde não 

A FORÇA DA DIRECÇÃO REGIONAL 
SÓ LHE PODE ADVIR DAQUELES QUE 
A ELEGERAM 

existe qualquer base associativa (caso 
da Pasteleira).» 

Estas palavras do delegado dos Oli
vais, embora simplistas, pois que não 
se pode falar no «Norte» como um todo 
homogéneo, elas poderão aplicar-se ao 
sector integrado (Dómus) directamente 

(Continua na pág. seguinte) 
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ALHANDRA 
E VILA FRANCA DE XIRA 

Novos dirigentes 
para a Secção Local 

No passado mês de Dezembro 
realizaram-se as eleições para os 
corpos gerentes da Secção Local 
de Alhandra e Vila Franca de 
Xira. 

A Mesa da Comissão Local pas
sou a ser constituída pelos senho
res José António de Almeida (pre
sidente), José Miguel Rufino (1.° 
secretário) e Álvaro Pinheiro (2.° 
secretário). Os Srs. António Tei
xeira, Celestino Tadeu Gouveia 
Machado, Francisco Duarte, Joa
quim da Conceição Fernandes, e 
Joaquim Bandeira Antunes com
põem a Comissão Local. São dele
gados ao Conselho Regional e à 
Assembleia Geral da UNICOOPE 
os Srs. Francisco Duarte e Licínio 
Nunes. 

A preceder o acto eleitoral re-
gistou-se um pequeno debate so
bre o retorno nas cooperativas 
(o que significa o retorno; quando 
se pode distribuir retorno; as de
cisões dos associados em relação 
ao retorno), tendo os dirigentes 
da UNICOOPE esclarecido os pre
sentes quanto à viabilidade prá
tica (e económica) da atribuição 
do retorno referente a 1972. 

Editorial (Continuação da 1." página) 

ncontro Nacional de Cooperativas 
Por um lado, a evolução do capitalismo nacional, obriga o movimento 

a adaptar-se aos novos esquemas de produção e consumo. Daí, a urgên
cia da integração e da abertura de postos de distribuição em moldes 
actualizados, daí a necessidade de reconverter rapidamente as cooperati
vas tradicionais. Porém, estas medidas têm que ser acompanhadas por 
alterações no campo da gestão, do controlo das massas associadas, 
para que o movimento não se torne incontrolável pela base, aíastando-se 
dos seus objectivos, e tornando-se em mais uma organização distribui
dora de bens de consumo, em nada diferente das restantes. 

Para isto é necessário repensar totalmente os problemas da educa
ção cooperativa, desenvolver núcleos activos de vida associativa onde 
seja possível aprender e praticar a gestão colectiva, onde a crítica dos 
dirigentes seja a maior garantia da fidelidade do movimento aos seus prin
cípios, onde os quadros técnicos profissionais recebam uma adequada 
preparação cooperativista, para que a sua actividade no seio da Unicoope 
não prejudique o movimento com técnicas ou processos inerentes a uma 
actuação comercialista de teor «lucrativista». 

Todos nós sabemos as dificuldades que se levantam à efectivação 
de uma tal tarefa, particularmente na hora presente em que se pretende 
limitar o cooperativismo a uma dimensão meramente «económica». Com 
efeito, é a sua própria existência que está em causa. 

Deste modo se compreenderá o alcance que terá o próximo Encontro 
Nacional de Cooperativas Filiadas na UNICOOPE, se nele forem tratadas, 
como se espera, as questões fundamentais que nos afectam, e se todos 
os militantes se prepararem para nele participarem activamente. Estão 
constituídas comissões regionais encarregadas da preparação do Encontro 
que em breve darão conta de aspectos mais concretos do que se espera 
venha a ser um grande passo em frente do cooperativismo em Portugal. 

1 < »e o < » 

A revista «Cultura, Educação Popular», de que é director, editor 
e proprietário o Dr. João Alberto Frazão de Faria (licenciado em Filo
logia Germânica) tem transcrito sucessivamente diversos artigos do 
«Boletim Cooperativista». 

Até aqui, nada de mal. Bem ao contrário. Só que na generalidade 
dos casos aquela revista de «cultura (e) educação popular» não 
indica a origem (B. Coop.) desses artigos. 

Temos em mãos o n.u 101, referente a Set./ Out. que na pág. 7 
transcreve «O que querem as mulheres?», saído no nosso Boletim 
de Agosto de 1972, aproveitando a foto da 1." página e os 
títulos e subtítulos. Na pág. 9 publica «Hungr ia—Três anos de férias 
pagas a mães-trabalhadoras», na pág. 33 «A promoção da mulher 
como cooperadora activa» da nossa colaboradora Sílvia de Carvalho, e 
na seguinte o artigo «Como nasceu uma cooperativa operária vidreira». 

«CULTURA» «recebe sempre com prazer os sugestões dos seus 
leitores para se conseguir fazer mais e melhor», lê-se na contracapa 
da revista. Pois, aqui vai uma sugestão: para a outra vez que a redac
ção saiba indicar a origem dos textos que publicar! Ou isto não terá 
nada a haver com a anunciada educação popular? 

O ASSOCIATIVISMO 
E A UNICOOPE 

(Conclusão da pág. anterior) 
gerido pelo A. Regional do Norte, tocam 
contudo no problema essencial. 

A integração, a modernização de es
truturas do movimento cooperativo, pode 
conduzir à formação de empresas comer-
cialistas, e cujo controle escapa intei
ramente aos cooperadores. Se não hou
ver uma sólida base associativa. Redu
zida então a objectivos puramente eco
nómicos, a organização cooperativa tor-
nar-se-á um mer 0 e útil apêndice do 
sistema capitalista. Esta situação está já 
a esboçar-se em Portugal, e não era difí
cil de prever... 0 «Boletim Cooperati
vista» desde há bastante tempo tem cha
mado a atenção para este problema. 
É este aliás o problema real: saber que 
via seguirá o cooperativismo no nosso 
país. O anunciado Encontro Nacional de 
Cooperativas poderá contribuir, pelo me
nos, para o clarificar. Esperemos que 
contribua para qualquer coisa mais. 

RUI CANÁRIO 
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desporto 

E D U C A Ç Ã O F Í S I C A 
E D E S P O R T O NA H U N G R I A 

Há várias décadas que na 
Hungria se dá grande im
portância à educação física 
e ao desporto nas escolas. 

As escolas — principalmen
te as do ensino secundário 
constituem o mais impor
tante viveiro de desportistas 

Até agora, nos campeona
tos das escolas secundárias 
figuraram o atletismo, an
debol, voleibol, basquetebol 
e ginástica mas no curso de 
1970/71 foi incluída uma 
nova modalidade desportiva, 
a do futebol. 

As -modalidades escolhidas 
para o campeonato põem em 
evidência os fins fixados pe
los peritos no que se refere 
ao desporto nas escolas. Ao 
lado do atletismo e da ginás
tica, as duas modalidades bá
sicas e clássicas, foram in
cluídos os jogos de bola e 
este conjunto resulta eficaz, 
por um lado, para a realiza
ção das finalidades gerais 
da cultura física, e por outro, 
para alcançar êxitos despor
tivos individuais e de equi
pas. 

A educação física e o des
porto não podem ser medi
dos com a mesma bitola 
nem sequer nas escolas. As 
tarefas da educação física 
devem ser executadas dentro 
das horas escolares sob 
orientação de professores es
pecializados. Fora das horas 
semanais dedicadas à edu
cação f í s i c a , existem as 
mesmas possibilidades para 
a prática dos desportos. 

Vale a pena citar o facto 
de em Budapeste — as esta
tísticas relativas à capital 
foram algo mais favoráveis 
que as correspondentes às 
províncias — a educação fí
sica dos alunos das classes 
inferiores das escolas primá
rias se achar em cerca de 
29 % a cargo de professores 
especializados. Nas classes, 
superiores das escolas pri
márias, frequentadas por alu
nos dos 10 as ih anos esta 
proporção é já de 98,7 '/r. 
ainda que nos liceus e esco-
las médias aconteça, em 
100 %, que os professores te
nham cursado estudos na 
Escola Superior de Educação 
física. 

Eis algu::s dados, igual
mente referentes à capital, 
acerca da ,>rática dos des
portos fora das horas escola
res: uns 12,7 % dos alunos 
das escolas acorrem às horas 

de ginástica infantil, como 
disciplina extra, e 3,1 % a 
outros círculos especializado* 
da educação física. Os cál
culos feitos pelos peritos de 
Educação física mostram 
que 93 % da juventude estu
dantil é capaz de satisfazer, 
no que respeita à ginástica, 
atletismo e jogos desporti
vos, todos os requisitos ma
teriais incluídos no plano es
colar. 

Ã Educação física e pro
pagação das actividades des
portivas veio a estabelecer 
,um limite o facto de em al
gumas das escolas não po
derem ser satisfeitas as con
dições necessárias, principal
mente no que toca a insta
lações, salas de ginástica e 

nimemente que as que cor
respondem à educação física 
são melhores que as previs
tas em face das condições 
objectivas. Isto é devido, em 
primeiro lugar à preparação 
e talento dos professores es
pecializados. 

Em algumas escolas pri
márias a educação física tem 
por base um plano escola: 
especializado. Este estabele
ce para as classes inferiores 
(da 1° à .'/.", frequentado.', 
por crianças dos 6 aos 10 
anos) 3 ou lf h. de educação 
física por semana e o mes
mo número de desporto e di
vertimento fora das horas de 
estudo, e para os alunos das 
classes superiores (da 5." à 
8.", dos 10 aos 11/ anos) 5 ou 

por Sandor David 
«plano de estudos saudável». 
Neste caso a educação cor
poral dos alunos terá a aten
ção que merece por ser um 
assunto que afecta toda a 
população. 

Falemos também daquelas 
i riancas cuja doença ou ou
tro motivo qualquer impede 
de tomar parte nas horas de 
educação física das escolas. 
É bem verdade que estas 
< lianças constituem uma re
duzida percentagem do total 
dos escolares. 95 % destes 
goza de boa saúde e só uns 
5 % participam em horas de 
Educação física especial, ou 
em casos mais graves, de 
ginástica terapêutica. Natu
ralmente também, esta últi
ma é proporcionada gratuita-

A educação corporal dos alunos tem a atenção que merece 

campos de jogos. Entre as 
311 escolas primárias da ca
pital 258 dispõem de ginásio 
ainda que entre as do ensino 
secundário só 10 não o pos
suam. 

Supõe-se que em muitos 
lugares do país há uma preo
cupação com as dimensões 
das salas de ginástica cons
truídas anteriormente por 
não poderem satisfazer as 
exigências moderyias. Hoje 
em dia não se edifica nenhu
ma escola sem sala de ginás
tica com as medidas conve
nientes, mas as antigas só 
podem ser substituídas gra
dualmente. 

No entanto, as diferentes 
análises relativas aos resul
tados obtidos indicam unã-

6 h. semanais de educação 
física dentro do horário es
colar e outras 6 para diver
timentos fora dessas horas. 
Estas escolas são chamadas 
de especialização desportiva; 
os peritos esperam que elas, 
a longo prazo, se transfor
mem em centros para a for
mação de elementos para o 
desporto de vanguarda, e as 
competições desportivas. 

Mas a Educação física e 
o desporto nas escolas não 
constitui unicamente «um 
assunto desportivo». 

São permanentes e já mui
to frutuosos os laços entre o 
Ministério da Educação Pú
blica e a Escola Superior de 
Educação física a fim de es
tabelecer em conjunto um 

mente aos que se apresen
tam voluntária mente para a 
praticar, em centros espe
ciais onde as aulas estão a 
cargo de professores espe
cializados. 

Como noutras questões da 
educação e do ensino tam
bém os problemas de Educa
ção física não foram inteira
mente resolvidos, pelo que 
apresentam diferentes face
tas à medida que o mundo 
se modifica. E porque o 
mundo se encaminha para 
o aumento das horas livres 
e do conforto, os peritos pro
curam novas possibilidades 
no campo da educação física 
e do desporto escolar para 
vencer a preguiça e indolên
cia corporal. 
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(«Popular Barreirense», «Operária B 

VÃO I N T E G R A R - S E IMA 
Três cooperativas da Margem Sul, a «Popular Barreirense» e a «Operária Barreirense» (ambas do Bar s 

reiro), além da «Banheirense» (da Baixa da Banheira) decidiram em Assembleia Geral integrar-se na UNI
COOPE. Situadas num meio essencialmente operário, ao assumirem tal atitude responderam ao desafio 
representado pela abertura dum enorme supermercado comercial,, para passarem juridicamente a constituir 
uma única cooperativa — « D o m u s » — , embora a tradição histórica lhes mantenha o nome e a lei vida própria 
através das suas assembleias e direcções locais. 

D U A S M U L H E R E S N A D I R E C Ç Ã O 
D A « P O P U L A R B A R R E I R E N S E » 

Um grande empório — a CUF— com 
sete a oito mil operários e empregados, 
um centro ferroviário de certa enverga
dura — com cerca de 4000 trabalhado
res— além de indústrias de cortiças, 
madeiras, construção civil e indústrias 
de apoio a esta actividade constituem 
o pano de fundo da vida socio-econó-
mica do Barreiro. Com uma população 
calculada em 70 mil habitantes, pode 
hoje dizer-se que se não observa já uma 
supremacia da ciasse operária. As ren
das de casa de 1500S0O e 1800SOO são 
vulgares, e vêm comprovar não só o 
florescimento (e proveito) da constru
ção civil, como também que o Barreiro 
se transforma paulatinamente em mais 
um dormitório da metrópole lisboeta. 
As casas antigas foram sendo (estão 
sendo) demolidas uma após outra, para 
se erguerem novos prédios, destinados 
à pequena burguesia (empregados de 
escritório, bancários, professores, etc.) 
que diàriamente atravessa o Tejo rumo 
ao trabalho em Lisboa. 0 operariado foi 
sendo assim «corrido» para os subúr
bios (Baixa da Banheira, Quinta da Lom
ba, Santo António Charneca), fugindo 
um tanto à poluição dominante no Bar
reiro... 

É neste contexto, sumàriamente esbo
çado, que a Cooperativa Popular Barrei
rense vive. 

COMBATER EM PREÇOS 

— Temos um total de 1200 sócios, 
onde a predominância é de operários — 
diz-nos um dirigente desta cooperativa, 
que prossegue: 

— Temos em funcionamento lojas na 
Quinta da Lomba (vendas mensais de 
150 contos). Charneca (80 contos de 
vendas por mês) e na Sede (150 con
tos de receita mensal). Antes da inte
gração estes valores ficavam em me
tade. É preciso ver que hoje vendemos 
não só a sócios, como ao público em 
geral. De resto, a motivação do asso
ciado é essencialmente económica. 

— A dimensão de vendas da UNI
COOPE permite fazer preços de com

bate ao Pão de Açúcar aqui do Barreiro 
— adianta um outro membro da direc
ção, que diz ainda: 

— Estamos a praticar num cômputo 
geral preços mais baixos que o Pão de 
Açúcar. Os comerciantes do Barreiro 
estão a rebentar. Alguns organizaram-se 
em cooperativa. Aquele supermercado 
veio agudizar as contradições do mer
cado. Mas as cooperativas ao integra-
rem-se sobrevivem. O Pão de Açúcar 
abriu com 170 empregados, e hoje não 
terá lá muito mais que metade. 

Sem interrupção: 
— A função principal das cooperativas 

neste contexto é não se deixarem fe
char, para poderem controlar os preços. 

E concluindo, afirmou: 
— O Pão de Açúcar aqui só leva o 

que não pudermos aproveitar, ou o que 
não soubermos aproveitar. 

Vendendo toda a espécie de géneros 
de mercearia, a «Popular Banwense» 
pensa dedicar-se em breve ao sector 
dos electrodomésticos, e colocou já à 
venda livros nas suas lojas. 

— O posto da Quinta da Lomba não 
satisfaz as necessidades dos sócios. Neste 
momento não vende mais porque não 
cabe lá mais mercadoria. Pensamos alu
gar uma casa com 200 m 1 para instalar 
um supermercado cooperativo, com ta
lho, mercearia, peixaria, fruta, verdes, 
etc. 

A motivação económica dos sócios, 
aliada à luta de mercados (afinal, a con
corrência, uma das molas do sistema 
capitalista) ditam esta via economista 
como forma do «saber aproveitar». Mas 
ela não será bastante: — apesar de quase 

Aspecto do pavilhão sobre cooperativismo, visitado por oitenta mil pessoas, no Barreiro. Em primeir 
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D A M A R G E M S U L 
Barreirense» e «Banheirense») 

A UNICOOPE por José A. Salvador 

sempre serem as mulheres a fazerem as 
compras, só agora duas delas tiveram 
acesso a cargos directivos na «Popular». 
Eis como o «saber aproveitar» exige 
uma acção (cooperativa) correcta, ca
paz de mobilizar sócios e distinguir a 
cooperativa (as cooperativas) do Pão 
de Açúcar (dos Pães de Açúcar). 

UM TRABALHO CULTURAL ESCASSO 

Não pode afirmar-se que a Coopera
tiva Popular Barreirense se circunscreva 
à prestação de serviços. Uma certa 
preocupação cultural e recreativa anima 
os seus dirigentes, mas é sintomático 
que as Assembleias Gerais sejam pouco 
frequentadas, a demonstrar uma certa 
insuficiência da vida associativa. 

— A partir do decreto 520/71 houve 
um retrocesso. Desde o decreto que não 
realizamos mais actividades culturais — 
esclarece-nos um responsável da «Po
pular». 

Antes, no entanto, tinham organizado 
um Curso de Economia Livre (dado pe
los sócios aos próprios sócios), um 
curso de francês (ministrado em mol
des idênticos), e um curso de rádio 
(do mesmo modo). Funcionou um jar

dim infantil (com 25 crianças), foram 
projectados filmes para os miúdos, e 
realizaram-se diversas manifestações cul
turais (colóquios — Gastão Cruz e José 
Carlos de Vasconcelos estiveram pre
sentes). A actividade recreativa não foi 
esquecida: — Adriano Correia de Olivei
ra, e o Coro da Academia dos Amadores 
de Música (de Fernando Lopes Graça) 
cantaram na «Popular»- E organizaram-se 
ainda excursões de visita a outras coo
perativas. 

É este tipo de actividades, além de 
outras (discussão dos problemas coo
perativos; reunião de direcções abertas 
aos sócios; abordagem de problemas 
concretos dos associados, etc.) que po
dem, a par dos preços, contribuir para 
a distinção entre cooperativistas e su
permercados de qualquer grande cadeia 
comercial. E mais do que contribuir para 
essa distinção, proporcionar formas de 
mobilização de pessoas, e não só satis
fazer meros consumidores. 

A « O P E R Á R I A B A R R E I R E N S E » 
COLABOROU COM OS JOGOS JUVENIS DO BARREIRO 

Em primeiro plano um busto de António Sérgio 

Fundada em 1913, com cerca de 600 
sócios que utilizam frequentemente os 
serviços da cooperativa, a «Operária 
Barreirense» regista uma distribuição no 
montante de 280 contos (para dois pos
tos abertos). Com uma massa associa
tiva também predominantemente operá
ria, sente-se todavia a ausência das ca
madas jovens. 

— Há pouco entusiasmo por parte da 
camada jovem. Agora cedemos as nos
sas instalações para os Jogos Juvenis 
do Barreiro. Muita gente não conhecia 
a cooperativa—afirma-nos um respon
sável pela «Operária». 

Com a realização de exposições, con
ferências, e sessões de cinema (a coo
perativa possui uma máquina de projec
ção de 16 mm) têm procurado os seus 
dirigentes trazer gente nova à coopera
tiva. 

Criámos, as três cooperativas, uma 
comissão para motivar o associativismo. 
O cooperativismo é essencialmente um 
movimento de pessoas. 

Com biblioteca, bar, salão de festas, 
taberna, e televisão, na «Operária Bar
reirense» está ainda instalada a secção 
local da Associação dos Inquilinos de 
Lisboa. 

A INTEGRAÇÃO NAO Ê TUDO 

A integração na UNICOOPE tem de
sencadeado acções colectivas das três 
cooperativas: 

— As direcções das três cooperativas 
dão-se bem. Há uma cooperativa: a 
UNICOOPE. Os nossos problemas são 
discutidos em conjunto, por isso reuni
mos uma vez por semana os responsá
veis das três cooperativas—palavras 
dum director da «Operária». 

Oitenta mil pessoas visitaram um pa
vilhão de propaganda ao Cooperativis-
mos que, por iniciativa conjunta das 
três cooperativas, foi instalada no recinto 
das Festas Populares do Barreiro. 

— Temos de modificar totalmente o 
cooperativismo por aqui. O Pão de Açú
car teve a vantagem de agudizar as con
tradições. Foi um mito. As cooperativas 
integradas conseguiram preços combati
vos. Antes da integração vendíamos 
mais caro que os merceeiros. A inte
gração processar-se-á na escrita, trans
portes, e abertura de novas instalações. 
Os supermercados cooperativos permi
tem um abaixamento dos custos. 

Atentos à parte comercial (a Coope
rativa de Alhos Vedros, não integrada 
na UNICOOPE pratica preços mais ele
vados) os dirigentes do Barreiro reco
nhecem a necessidade de modernização 
dos postos de distribuição- Há planos: 
— abertura dum supermercado coopera
tivo na Quinta da Lomba, encerramento 
provável dos dois postos da Baixa da 
Banheira e abertura, em seu lugar, de 
um supermercado no centro da locali
dade, construção de um novo edifício 
na sede da «Operária» (o projecto para 
este edifício já está aprovado, com sub-
cave —destinado provàvelmente ao Ar
mazém Regional do Sul — , cave — onde 
se abrirá um supermercado com 1013 nv 
de superfície — rés-do-chão — para ins
talações associativas e secretaria — além 
de cinco andares). 

Mas, segundo ainda a opinião dos 
nossos interlocutores: 

— A integração não é tudo. O coope
rativismo tem de ser todo ele modifi
cado. 

Bem se compreendem estas palavras 
se pensarmos que às Assembleias Ge
rais da «Operária» comparecem 40 a 
50 pessoas para uma massa associativa 
superior a 600, e que as mulheres com
pradoras habituais na cooperativa quase 
se circunscrevem a esse mesmo papel. 
Elas não participam activamente da vida 
da cooperativa. 

É que não basta vender, Ê necessário 
conquistar pessoas. Ou então, as modi-

('Continua na pág. seguinte) 
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AS COOPERATIVAS OA MARGEM SUL. 
(Conclusão da pdg. anterior) 

f icações do coopera t i v i smo não ultra
passarão aspectos economis tas , sem 

consequências prát icas ao nível asso
c iat ivo e cul tural . 

O Q U E O P O V O Q U E R É S E R E N G A N A D O 
Faltava-nos visi tar a Baixa da Banheira. 

A Sociedade Cooperat iva de Consumo 
Progresso Banheirense. Ao leitor damos 
as palavras do presidente da direcção 
Estas, e não outras: 

— Temos 700 sócios. 
— Foi fundada em 1958. 

— A Baixa da Banheira pertence ao 
concelho da Moita. 

— Noventa por cento da população 
é operariado. 

— Trabalham na C. P., na 
Siderurgia perto do Seixal 

CUF, na 

r 

NAO PARTIU 
PORQUE ESTA 
SEGURO MA 

MUTUAL/UNICOOPE 
fazer um seguro é ter o amanhã nas mãos * faça-o através da sua 
cooperativa ou pelos telefs. 97 02 01 / 2 - Lisboa; 68 31 96/7 - Porto 

— Os sócios são operários. Mais de 
metade alentejanos. 

— Há cá até colectividades de alen
tejanos. 

— Vendas? 250 a 300 contos mensais. 
— Temos abertas a sede e um posto 

do lado de lá da linha. 
— Edifício próprio. 
— Nas Assembleias Gerais? Setenta a 

oitenta pessoas. 
— A biblioteca está fechada, Não há 

pessoal para isso. 
— O pessoal não quer saber dessas 

coisas. 
— Na taberna vende-se vinho ao copo. 

Há jornais. Jogos. Dominó, cartas, da
mas. 

— Olhe tirámos a televisão da taberna 
por causa do barulho. Uns queriam con
versar, outros ver. Pusemo-la numa sa
linha, com cadeiras. Agora ninguém liga. 
Ninguém lá vai. 

— As mulheres é que se abastecem-
Temos uma mulher na Assembleia Geral. 

— Desde 71 que -não se vende a cré
dito. Pensamos fechar as duas lojas e 
abrir um grande supermercado. 

Símbuli* da Liam 

— Cá há três supermercados comer
ciais. Fazem concorrência. Ao Pão de 
Açúcar o pessoal vai iludido com a pu
blicidade. Só o primeiro mês isso se 
notou. 

— Sabe? O povo quer é ser enganado. 
O povo gosta de ser enganado. 

Falou o presidente da di recção da 
Sociedade Cooperat iva de Consumo Pro
gresso Banheirense. Da Baixa da Ba
nheira, concelho da Moi ta : — tr inta mi l 
pessoa (ou perto d isso) para uma quase 
total idade de operár ios. Com as pala
vras que se leram. Não outras. 

V I N H O S 

L O U R I N H Ã 

PUREZA 
E QUALIDADE 
GARANTIDA 

P E L A 

ADEGA COOPERATIVA 
DA LOURINHÃ 

PEÇA-OS NA S U A COOPERATIVA 
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mundo cooperativo 

PAÍSES NÓRDICOS: 

AS FEDERAÇÕES NACIONAIS 
DAS COOPERATIVAS DE CONSUMO 

Os países nórdicos, desde há 
alguns anos, seguem todos os 
mesmos caminhos em matéria de 
colaboração no domínio coopera
tivo. Para melhor compreender 
essa evolução, é preciso estudar 
alguns dados relativos às federa
ções nacionais das cooperativas 
daqueles países. Vamos descrever 
sucintamente essas organizações. 

O movimento cooperativo dos 
consumidores da Dinamarca é o 
mais antigo dos países nórdicos. 
Com efeito, a sua organização 
central, a F. D. B., foi fundada 
em 1896, constitui, desde o prin
cípio do século, um importante 
elemento da economia nacional. 

Como consequência da legisla
ção sobre comércio, em vigor na 
Dinamarca há muito tempo, o 
movimento cooperativo dinamar
quês caracterizou-se, durante 
anos, pelo número elevado de so
ciedades locais. Entretanto, em 
1970, depois de alterada a lei so
bre a liberdade do comércio e da 
indústria, iniciou-se um processo 
de integração, tendo como fim a 
completa modificação da estru
tura tradicional deste movimento. 

A SOK, fundada em 1904, é a 
mais antiga das duas federações 
nacionais das cooperativas da 
Finlândia. Do ponto de vista ideo
lógico permanece neutra. A outra 
federação finlandesa, a OTK, que 
defende a cooperação entre os 
consumidores de tendência mais 
progressista, nasceu, em conse
quência de uma divisão no movi
mento SOK, em 1917. Esta orga
nização é, muitas vezes, designada 
pelo símbolo E, a letra inicial da 
palavra «edistysmielinen» que sig
nifica «progressista». Existe uma 
diferença fundamental entre as 
duas organizações cooperativas 
da Finlândia. A SOK, mais an
tiga, ocupa, de longa data, uma 
posição particularmente impor
tante nas zonas rurais do país, 

e o número dos seus postos de 
venda é superior ao da outra or
ganização, a OTK, cujo centro de 
gravidade se situa na aglomera
ção urbana. Entretanto, esta divi
são original começa a desvanecer-
-se. Já se encontram nas maiores 
cidades, grandes armazéns de um 
e do outro dos dois movimentos. 
O facto de haver, actualmente, 
na Finlândia duas organizações 
cooperativas é resultados da divi
são da opinião pública causada 
pela guerra civil de 1917. 

Durante meio século, após a di
visão do movimento cooperativo 
finlandês, as duas organizações 
contribuíram, numa nobre compe
tição, para o desenvolvimento 
cooperativo do seu país. Como 
resultado dos seus esforços, a Fin
lândia dos nossos dias pode ser 
considerada — seja qual for o cri
tério aplicado — como a principal 
nação cooperativa do mundo. 

Assim, numa população de apro
ximadamente 4,7 milhões, o valor 
total das vendas cooperativas a 
retalho elevou-se, em 1971, a 6617 
milhares de coroas suecas. 

A federação das cooperativas 
da Islândia, SIS, que foi fundada 
em 1902, difere, no que respeita 
à estrutura, das outras organiza
ções cooperativas nórdicas. A es
cala das actividades da SIS é 
muito vasta. Assim, por exemplo, 
a organização central e as socie
dades locais dão assistência aos 
seus membros na venda da sua 
própria produção, que consiste, 
principalmente, de peixe e de gé
neros agrícolas. Uma parte impor
tante das exportações e importa
ções totais do país é efectuada 
pela SIS. 

A Fede ração Nacional das 
Cooperativas da Noruega (NKL) 
foi fundada em 1906. 

(Continua na pág. seguinte) 

0 0 msS* 
Jfll 

Monumento nórdico nos pioneiros de Rochdale situado próximo da escola coopera
tiva de «Vãr Gãrd* (Suécia) inaugurado em 19.'tJ/ para comemorar o centenário 

do nascimento do Movimento Cooperativo 
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mundo cooperativo 

As Federações Nacionais das Cooperativas de Consumo Nórdicas 
/Continuação da pág. anterior) 

O seu símbolo, a letra S, adop-
tou-se há alguns anos, durante 
uma campanha, à escala nacional, 
empreendida com o fim de melho
rar os contactos entre o orga
nismo central e as sociedades 
locais; é a inicial das palavras 
«Samvirke — Sikkerhet — Ser
vice» (cooperação — segurança— 
serviço). 

A NKL está, actualmente, a 
estabelecer uma cadeia de gran
des armazéns denominados DO-
MUS. É ela também que tem a 
honra de haver criado o primeiro 
grande supermercado na cidade 
de Trondheim. Pelos novos esta
tutos, a organização parlamentar 
e administrativa da união coope
rativa tornou-se mais eficaz e me
lhor para dar satisfação às soli
citações dos consumidores. 

O sinal matemático que repre
senta o i n f i n i t o — — serve 
de símbolo ao movimento coope
rativo dos consumidores suecos. 

Propomo-nos, aqui, descrever 
alguns aspectos deste movimento 
quanto à sua qualidade de orga
nização de venda que garante pro
dutos de primeira qualidade, nas 
melhores condições de protecção 
dos interesses do comprador. 

Além disso, desejamos mostrar, 
em todas as fases da sua activi
dade, os princípios democráticos 
são estritamente aplicados. 

Na década de 1960, o movi
mento cooperativo sueco passou 
por uma série de modificações 
importantes: a redução do nú
mero de sociedades locais, assim 
como a evolução radical da con
cepção das estruturas de venda 
tradicionais, implicando a tran

sição de um grande número de 
armazéns de reduzidas dimensões 
para um número restrito de pos
tos de venda com área mais vasta. 
Foi também nessa década que se 
criou a rede dos grandes arma
zéns DOMUS e que se adoptaram 
novos estatutos tanto pela Orga
nização Cooperativa Central (KF) 
como pelas sociedades locais. 
Como última medida, aumentou-
-se a influência dos membros 
«laicos» (pessoas que não são 
empregadas nos serviços do mo
vimento) tanto nos conselhos de 
administração das sociedades lo
cais, como no organismo central. 

ALGUNS DADOS 
FUNDAMENTAIS 

Uma grande tendência para a 
expansão em numerosos domínios 
caracterizam todas as federações 
cooperativas nórdicas. Em 1970, 
o valor total de vendas efectua
das pelas organizações centrais 
elevou-se a 13 500 milhões de 
C. S., enquanto que o valor das 
vendas a retalho realizado pelas 
sociedades locais foi de 20 500 
milhões de C. S. Vê-se, em toda 
a parte, um esforço no sentido 
de tornar a exploração mais efi
caz, instalando armazéns maiores, 
mais funcionais e entrepostos re
gionais. Esta tendência para con
centração resultou numa redução 
do número total de sociedades 
locais e de postos de venda. No 
entanto, o desenvolvimento não 
se processou sempre na mesma 
cadência em ambas as categorias, 
nas sociedades locais e nos arma
zéns cooperativos. Paralelamente 

a este processo de transformação, 
todas as federações registam um 
aumento considerável nas vendas, 
tanto por grosso como a retalho. 
Este é um facto que ilustra, cla
ramente, o efeito positivo das 
transformações efectuadas. 

ALGUNS NÚMEROS 

Vamos agora apresentar alguns 
números relativos à situação em 
31 de Dezembro de 1970. Indicam 
factos de importância capital a 
quem deseja conhecer os resulta
dos atingidos pelos movimentos 
cooperativos nórdicos. Em cerca 
de 22 milhões de habitantes, 4 
milhões estão associados numa 
cooperativa local. Existem cerca 
de 3000 sociedades locais que ex
ploram quase 14 000 postos de 
venda. Um exame destes números 
dá informações importantes, em
bora, aqui, não façamos uma aná
lise profunda. 

O número total de aderentes das 
sociedades locais — 4 058 421 — 
dá-nos uma ideia da força rela
tiva dos movimentos cooperativos 
nórdicos. O número de sociedades 
locais — 3053 — e o de postos de 
venda — 15 446 — definem o qua
dro da situação que prevalece na 
base da organização, enquanto 
que os totais da venda a retalho 
— 20 714 C S . — e das vendas 
por grosso — 13 993 C. S. — são 
indispensáveis a qualquer avalia
ção realista e a uma imagem ins
tantânea da actual posição das 
organizações. 

A ESTRUTURA 
DAS FAMÍLIAS 

A família média nórdica com
porta 3,0 pessoas, enquanto que 
o número de pessoas, por família, 
filiadas em cooperativas é 3,5. 
Multiplicando o número total de 
associados nas sociedades coope
rativas locais pelo número médio 
de pessoas que constituem a «fa
mília» cooperativa, encontramos 
que, nos países nórdicos, 14,2 mi
lhões de pessoas, isto é, 65 % do 
total da população, estão asso
ciadas, de uma maneira ou de 

(Conclui na pág. seguinte) 

• 

Um armazém cooperativo em Oslo (Noruega) 
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EDUCAÇÃO C O O P E R A T I V A ? Q U i 
(Conclusão da última página) 

gínquos e remotos Pioneiros de 
Rochdale (muito úteis para ci
tar, porque vêm sempre a propó
sito) são bastas vezes apontados 
como exemplo. 

Porém, a Educação Cooperati
va não pode ser um princípio va
go e formal, do Credo em que os 
cooperativistas acreditam, mas 
sim um problema actual e cons
tante da vida quotidiana das coo
perativas. É nessa perspectiva 
que o devemos analisar. Para nós, 
o problema de educação coope
rativa não se põe nos mesmos ter
mos em que o puseram os Pionei
ros de Rochdale, ou os coopera
tivistas portugueses do princípio 
deste século. Nem se põe da mes
ma maneira em relação aos diver-

COOPERATIVAS NOS 
PAÍSES NÓRDICOS 

(Conclusão da pág. anterior) 

outra, em movimentos coopera
tivos. Indicamos, a seguir, as per
centagens atingidas pelas diferen
tes organizações cooperativas nór
dicas. 

Número de membros de uma 
família filiados nos movimentos 
cooperativos, expresso em percen-
tagem do número total dos habi-

tantes dos vários países 

F D B (Dinamarca) ... 57 % 
SOK (Finlândia) ... 42% 
O T K (Finlândia) ... 43% 85% 
SIS (Islândia) 57% 
N K L (Noruega) 39 % 
K F (Suécia) 61% 

No conjunto dos países nórdicos 
a percentagem é de 62 %. 

A importâncias das federações 
cooperativas finlandesas atinge, 
em conjunto, 85 %, o que é digno 
de consideração. É um número 
muito elevado, mesmo se tivermos 
em conta casos de filiação em 
duas cooperativas. E, quando o 
movimento cooperativo se apre
senta como defensor das famílias, 
é útil lembrar este importante 
número de filiados. 

sos tipos de cooperativismo que 
citámos. 

Por isso, para delimitarmos 
bem aquilo de que vamos tratar, 
diremos que vamos abordar o te
ma Educação Cooperativa, refe
rido exclusivamente ao movimen
to cooperativo de consumo portu
guês. 

O movimento cooperativo de 
consumo, passa este momento, em 
Portugal, por uma fase decisiva 
da sua história. 

A transformação necessária e 
irreversível de um movimento 
cooperativo tradicional num mo
vimento cooperativo integrado, 
envolve riscos e problemas que 
não podem ser ignorados. 

Se por um lado o êxito econó
mico, a longo prazo, dessa inte
gração está longe de ser assegu-
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O ÍNDICE DOS PREÇOS 
(Segundo a revista «Coopération», da Suíça) 

rado, por outro, essa mesma inte
gração conduzirá à morte real do 
cooperativismo, se não for acom
panhada de um reforço associati
vo da base. 

É neste contexto que a educa
ção cooperativa assume uma im
portância crucial. 

Mas, para não nos deixarmos 
ficar em palavras, ou belas afir
mações de princípio, devemos res
ponder claramente a várias per
guntas : 

o Quais os problemas actuais 
do cooperativismo de consu
mo em Portugal? 

b Em que medida a Educação 
Cooperativa é ou não im
prescindível para resolver 
esses problemas. 

c Que conteúdo devemos atri
buir à Educação Cooperati
va ou seja, que educação 
cooperativa precisamos ? 

d Que instrumentos, que for
mas orgânicas vamos' utili
zar (e criar) para pôr em 
prática um programa de 
educação a definir? 

Pela nossa parte, tentaremos, 
em próximo artigo, dar um con
tributo para soluções, que só co
lectivamente poderão ser encon
tradas. 

1 Para um melhor esclarecimento sobre 
estes pontos, remetemos o leitor para os se
guintes artigos publicados no B. C : 

«A propósito de um congresso» — No-
vembro-Dezembro de 1971. 

«O cooperativismo é uma «ideia boa»? 
Março 1972. 

V I N H O V E R D E 
DA UNIÃO OAS ADEGAS COOPERATIVAS 
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para uma discussão teórica do cooperativismo 

QUE EDUCAÇÃO COOPERATIVA? 
por RUI CANÁRIO 

Quando há alguns meses, nesta 
mesma secção, publicámos um ar
tigo intitulado «O cooperativismo 
é uma «ideia boa»?», um leitor de 
Braga, respondeu ingènuamente 
que, em sua opini?.o, não era 
«boa» mas sim «óptima». 

Pois bem, o cooperativismo não 
é uma ideia «boa», nem «má» e 
muito menos «óptima», por uma 
razão muito simples, é que o coo
perativismo não é uma «ideia». 

O cooperativismo é um movi
mento em que uma teoria e uma 
prática estão intimamente liga
das, e que só historicamente si
tuado, no espaço e no tempo, pode 
ser compreendido. Entendido de 
outra forma o cooperativismo se
rá então uma mera abstracção, 
uma «ideia» existente na cabeça 
de algumas pessoas, mas cuja 
relação com a realidade será pura 
coincidência... 

C O O P E R A T I V I S M O 
O U C O O P E R A T I V I S M O S ? 

| — Existem, como é sabido, 
diversas formas de coope
ração : cooperativismo de 
consumo; cooperativismo 
de produção; cooperativis
mo habitacional, coopera
tivismo de crédito, etc. 

Cada uma destas várias 
espécies de cooperativa, 
tem objectivos próprios e 
bem definidos, e serve gru
pos sociais distintos, por 
isso cada uma delas exige 
uma análise própria e inde
pendente. Para dar um 
exemplo claro: não pode
mos confundir uma coope
rativa operária de produ
ção, com uma cooperativa 
agrícola em que os sócios 
são pequenos ou médios 
proprietários, e a grande 
maioria ("os produtores são 
assalarir. ios destes. 

2 — Estas diversas formas de 
cooperação, ou cooperati
vismo, evoluiram e sofre

ram grandes transforma
ções, desde os meados do 
sécuio X I X , até à actuali
dade. Falar do cooperati
vismo de consumo em Por
tugal em 1870, ou falar do 
cooperativismo de consu
mo em Portugal em 1972 
são coisas completamente 
diferentes. E o mesmo se 
passa em relação a todos 
os outros países e formas 
de cooperação. 

3 — Dadas as suas próprias l i 
mitações, o facto de não 
poderem por si só trans
formar a sociedade, as coo
perativas têm funções so
ciais distintas, ambições, 
objectivos e potencialida
des próprias, consoante o 
regime social em que se 
integram. Por isso, com
parar cooperativas portu
guesas com cooperativas 
suecas, italianas, chinesas 
ou marroquinas, sem ter 
em conta os condicionalis
mos próprios de cada país, 
em que essas cooperativas 
se movem, é confundir, de
formar e obscurecer os 
problemas. 1 

Destes três pontos conclui-se o 
seguinte: embora para desgosto 
de algumas pessoas, o que é facto 
é que, o Grande Ideal Cooperati
vo, entidade abstracta e intempo
ral, fruto das fantasias oníricas 
de alguns, nada tem a ver com 
o cooperativismo concreto e real 

que verdadeiramente nos pode 
interessar. 

Q U E E D U C A Ç Ã O 
C O O P E R A T I V A ? 

Tudo o que atrás dissemos so
bre o cooperativismo em geral, 
aplica-se necessariamente a todos 
os seus aspectos particulares, in
cluindo portanto a educação coo
perativa, tema da série de artigos 
que iniciamos neste número. 

H f 
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A prática é também fundamental para 
o cooperativismo. Não basta enunciar 
princípios. É urgente praticá-los. 

No geral, em abstracto, nin
guém discorda da necessidade e 
da importância da educação coo
perativa. A esse respeito, os lon-

(Conclui na pág. anterior) 
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