Ou eu me engano, ou a máxima das obrigações dos nossos
intelectuais e políticos é a de ensinarem o povo a emancipar-se a si mesmo pelo método insuperável que lhe faculta
o cooperativismo.
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0 que pensa e realiza a Comissão Cultura! da Piedense
N. da R. — Mensagem
Cooperativa
Piedense.

lida

pelo

cooperador

Diamantino

Roxo,

na sessão

solene

do óó.° aniversário

da

A Comissão Cultural da Sociedade Cooperativa Piedense já possui alguns
anos de experiência e poderemos, baseados nela, dar uma ideia das actividades
em que trabalhamos, que poderão servir de ponto de partida para as nossas
congéneres, porventura ainda hesitantes.

ra

10.000

EXEMPLARES

—
E

OITO

P Á G I N A S significa a caminhada

Comissão Cultural da Sociedade Cooperativa Piedense, aproveitando a
presença, nesta sala, de tantos e prestigiosos nomes ligados à grande e
nobre causa do Cooperativismo, não quis desperdiçar a oportunidade para
focar o importante lugar que as Comissões Culturais ocupam na vida das Cooperativas, ousando mesmo afirmar que delas dependerá, em boa parte, o êxito
f u t u r o e o incremento que o Cooperativismo venha a conhecer entre nós.
0
A Comissão Cultural cabe uma tarefa difícil, mas se ela for conduzida de
maneira a trabalhar verdadeiramente para o Cooperativismo, não tenhamos
dúvidas em acreditar que os resultados serão compensadores.

mos, não só pelo interesse da actividade em
si, como, ainda, por podermos assim atrair
Uma Biblioteca, fonte inesgotável de cultura e sabedoria, é indispensável e, cremos,
fundamental. Foi por aí que começámos e
dispomos hoje de mais de 3.000 volumes,
número que estamos constantemente a aumentar. Por experiência, sabemos que partiu
da Biblioteca o interesse de muitos dirigentes e associados pelo Cooperativismo, seus
problemas e actividades.
A Comissão Cultural, consciente das realidades e das dificuldades que inevitàvelRnte surgem, dividiu-se em secções, cada
• .Jna delas dedicada especialmente a uma

— Horizonte

actividade. Assim, dispomos de uma Secção
Escolar, que mantém vários cursos especializados, como Dactilografia, Caligrafia, Noções Gerais do Comércio, Idiomas (francês
e inglês), Corte e Costura, zelando para que
todos os problemas a eles ligados sejam resolvidos; uma Secção de Excursões, que organiza anualmente excursões a vários pontos
do País, levando ao norte e ao sul a presença
da nossa Cooperativa e proporcionando aos
associados momentos de são convívio e alegria; uma Secção de Cinema que, dispondo
de moderna aparelhagem de projecção e so(Continua

na pág. 6)

a aiencao e conrencao oficiais
• —

#• • •

No passado dia 8 de Abril foi julgado no Tribunal de Polícia de Lisboa
um director da Cooperativa Fraternidade Operária Ajudense por pretensa transgressão das disposições legais que obrigam os comerciantes a aferirem e conferirem
na competente repartição do Estado os pesos e medidas usados nos seus estabelecimentos.
Discutida a causa, o Sr. Juiz absolveu o director da «Ajudense» por ter
entendido — conforme á contestação apresentada pelo Consultor Jurídico da Unicoope — que as cooperativas de consumo, quando não transaccionam com o público
mas apenas com a massa associativa, não são obrigadas à aferição e conferirão
oficiais, que se destinam somente a proteger o público em geral da ganância dos
comerciantes.
Com efeito, mesmo quando os pesos e volumes das mercadorias distribuídas
pelas cooperativas aos sócios não fossem exactos (ao contrário do que por rigoroso
sistema se verifica), ainda assim os sócios não ficariam prejudicados, pois viriam
a receber pelo bónus de consumo aquilo que porventura tivessem deixado de receber
em peso ou volume de mercadoria.
Esta decisão judicial veio, portanto, reconheer — num aspecto particular
da vida económica — que a organização cooperativista é a mais eficaz garantia
contra o lucrativismo, encarado na sua própria natureza e nas suas tendências
imorais mas, infelizmente, bastante frequentes.

que hoje alcançámos, devido ao
esforço colectivo das
vas,

que

cooperati-

o mesmo é dizer

dos

cooperadores.

NOS

DEBATES

DESENROLA-

DOS N A R E U N I Ã O M A G N A ,
E M 1956, concluiu-se que o p r i meiro objectivo devia ser
aumento

da

tiragem,

por diante a campanha
mil;

o do

levando
dos

dez

e só depois se poderia pen(Continua

na pág. jjj

A formação e educação
cooperativa na América
Em quase todos os países americanos, os
governos se interessam pela educação cooperativa. Assim, na Bolívia, Costa Rica, em três
Estados dos Estados Unidos, na República de
S. Salvador e na Argentina o ensino do cooperativismo é ministrado nas escolas. Cursos de
formação existem em três universidades da
Argentina; em uma faculdade livre e duas escolas de agricultura no Brasil; em duas universidades no Canadá ; em uma universidade em
Porto Rico; cm algumas universidades dos Estados Unidos. Estes cursos são organizados em
íntima ligação com as organizações cooperativas
de cada um dos países. Estes consideram que o
trabalho fundamental e mais urgente é o formar cooperadores, merecendo a juventude uma
especial atenção. Primeiro, formar cooperadores;
depois, criar cooperativas.
Para esta tarefa educativa procuram-se os
meios educativos mais eficientes que, aliás, não
se confinam a uma região ou a um país, mas
têm um carácter internacional.
Em 1950 organizou-se um curso na capital
da República do Equador — Quito —, que
agrupou representantes de seis países; c na
cidade de Porto Alegte, no Brasil, foi organizado um curso com membros vindos de cinco
nações. Em 1953 foi criada em Santiago do
Chile a União Americana de formação cooperativa, com o f i m de promover o intercâmbria
de informações cooperativas entre os diferentes
países americanos.

OUVINDO

Quero
que

A

ALIANÇA

OPERÁRIA

prestar
e s t ã o

homenagem
à

frente

a f i r m a A m é r i c o de A s s u n ç ã o ,

da

aos

homens

U n i c o o p e

presidente da D i r e c ç ã o

No dia 16 de Março visitámos a Sociedade Cooperativa Aliança Operária
24 de Julho de 1888, no populoso bairro da Ajuda, ao cimo da Rua das Mercês.
É sempre com emoção que entramos numa cooperativa, das que, pela sua
idade, é costume chamarem-se velhas — c a Aliança Operária já percorreu quase
71 anos numa admirável persistência. Mas o que também nos emocionou é termos
visitado uma cooperativa «velha» instalada num edifício novo, a atestar, com
a sua juventude e o seu aspecto agradável, que as cooperativas rejuvenescem
sempre que os cooperadores querem.
Fomos recebidos pelo Presidente da Direcção, o nosso
amigo Américo
da Assunção, e
pelo Tesoureiro,
nosso a m i g o
Adelino Valadares.
Visitamos a s
instalações enquanto Américo
da Assunção nos vai explicando
— O edifício foi construído há quatro
anos e esperamos que esteja pago em i960.
J á se pagaram 95 contos dos 140 que devíamos à Caixa Geral dos Depósitos, além dos
juros correspondentes.
— Diga-nos: como foi possível, só com
duas centenas de sócios, construir este
edifício?
— Isso deve-se principalmente à grande
vontade demonstrada por um punhado de
sócios que a Assembleia Geral organizou em
comissão, a qual com os fundos à data disponíveis e uma hipoteca à Caixa Geral dos
Depósitos levou a cabo esta obra.
— E a massa associativa — perguntámos
— como tem colaborado ela nesta importante realização?
— Concordando, com o maior espírito de
cooperação, que os bónus de consumo f i cassem cativos durante 5 anos. tlltimamente já puderam ser lançados nas cadernetas dos sócios os retornos correspondentes a dois anos, dos cinco cativos, e agora
vai ser também lançado o retorno referente
a 1958.
— E foi só com os valores dos retornos
que pagaram as amortizações e os juros?
— Não. Temos uma comissão angariadora
de fundos, de que fazem parte membros
da Direcção, a qual por meio de excursões
e das sessões de Televisão, tem também
contribuído para a amortização da hipoteca.
— Têm, então, um aparelho de Televisão?
— É verdade, diz-nos Américo da Assunção, com justificado orgulho. Foi a nossa
a primeira cooperativa de Lisboa a organizar sessões de Televisão e devo dizer-lhe
que os sócios, acorrendo a elas, tornaram
possível que o aparelho já esteja pago, e
que ainda tenha havido saldo para ajudar a

amortizar o edifício — e isto somente com
os $50 com que contribuem voluntàriamente
os assistentes às sessões.
— Apesar de tudo isso, a Direcção da
vossa presidência teve uma herança muito
pesada.
— Com efeito, quando fomos eleitos, há
j anos, a Cooperativa tinha esgotado todos
os seus fundos na construção da nova sede.
Mas, com a ajuda e a compreensão dos nossos consócios, temos vencido. Nisto, como
nas outras actividades, soubemos felizmente
corresponder aos seus desejos. Não posso
esconder-lhe a minha satisfação ao dizer-lhe
que recebemos deles uma grande prova dc
confiança ao reelegerem, ultimamente, toda
a Direcção, apesar dos Estatutos estabelecerem três anos para cada período de v i gência dos corpos gerentes.
Estamos agora na secção de mercearia,
àquela hora em plena actividade. Américo
da Assunção conta-nos:
— Todos os sócios, salvo muito poucas
excepções, são consumidores. Deste modo,
embora o seu número seja relativamente
pequeno, — 208 sócios apenas — conseguimos em 1958 ultrapassar os mil contos de
fornecimentos e atribuir 4 /$ de retorno em
1957 e 1958. E olhe que nem todos os sócios vivem aqui no bairro. H á os que vivem
longe. Mas mesmo estes sentem que vale
a pena deslocarem-se à cooperativa e gastarem dinheiro em transportes para adquirirem os géneros que aqui se fornecem.
J

Entrámos na secção de fanqueiro. Américo
da Assunção explica-nos:
— Inaugurámo-la no segundo semestre de
!957- J á no ano seguinte tiraram-se bons
resultados, o que bastante nos animou a
desenvolvê-la dentro dos limites que nos são
impostos pelo espaço disponível. Devo dizer-lhe que, quando o edifício se acabou,
era grande para o movimento de então,
mas hoje começa a ser pequeno, graças ao
crescente interesse dos sócios pela cooperativa e pelos fornecimentos que ela proporciona.
-— Mas, supomos, os sócios não podem
encontrar ainda, nesta secção, tudo o que
desejam.
— Não tudo, é certo. Temos, no entanto
melhorado progressivamente. A prova está
em que, antes da abertura da secção de

fanqueiro, os sócios compravam muito mais
no comércio privado, mediante requisições
passadas pela Cooperativa, e hoje a necessidade de recorrer a esse meio quase desapareceu, pois só excepcionalmnte nos são
pedidas requisições. Posso ainda afirmar-lhe
que as perspectivas são francamente boas.
Visitámos ainda o armazém, a secção de
vinhos, a sala das sessões, onde se exibem
os programas de televisão, os gabinetes da
Direcção e do Conselho Fiscal e um outro,
arranjado com bom gosto, onde reúnem as
senhoras da Comissão Feminina
— Têm então uma Comissão Feminina?
— Sim. Até agora com o propósito de organizar os nossos festejos e de colaborar com
a comissão cultural. Verificamos com muito
contentamento que as senhoras dos nossos
consócios frequentam a Cooperativa.
— Sabemos que a vossa Comissão Cultural
tem promovido conferências.
— Não tantas, como é desejável, mas algumas. Recordo, sempre com muito agrado,
a proferida aqui pela cooperativista suíça
Madame Jeannette Hubber c, ainda, a prova
de carinho que dela recebemos, ao vir, no
nosso 70. aniversário, expressamente à
perativa oferecer um berço à esposa do sócio
que foi a primeira usufrutuária. Esse berço
segundo a vontade de Madame Hubber vai
sendo utilizado por outras crianças recém-nascidas.
0

— Qual é agora o principal objectivo
dentro do programa da Comissão Cultural?
Américo da Assunção, responde prontamente.
— Instalar a Biblioteca. Para isso é necessário proceder-se a obras a f i m de passar
a haver uma sala exclusivamente reservada
à leitura. É esta uma realização que se impõe visto que são já numerosos os sócios
que frequentam a sede, e entre os quais jovens a quem a Cooperativa tem o dever de
proporcionar meios de cultura.
— E no que respeita ao serviço de escritório, a Direcção da sua presidência teve
de introduzir-lhe alguns melhoramentos, em
virtude do movimento atingido?
l^fe
— Sim. O desenvolvimento dos serviços
impôs-nos algumas medidas, entre elas citamos a compra de uma nova máquina de
escrever e de uma máquina de calcular.
— A sua cooperativa foi das primeiras
a aderir à Unicoope. Quer-nos dizer o quo
pensa deste organismo?
— Quero, em primeiro lugar, prestar ho
menagem aos homens que estão à sua frente
e que têm actuado de maneira digna da
nossa admiração. Acrescento que a Unicoope
virá a ser de uma grande vantagem para as
Cooperativas, libertando-as de grandes preocupações diárias, como sejam a escolha dos
artigos e a obtenção dos melhores preços.
Para isso é preciso que as Cooperativas encontrem no Armazém da Unicoope o que
precisam e comprem por seu intermédio.
Fala-se do «Boletim Cooperativista». Américo da Assunção diz-nos da simpatia que
ele goza entre os sócios da Cooperativa.
— O Boletim é distribuído gratuitamente
aos nossos associados. Estes pedem-no quan(Conti nua na pág. 1)
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biblioteca — a casa ou o canto onde estão arrumados os livros deve ser
viva, viva e calma. Nada mais desolador que uma biblioteca com ar de
abandono, onde se sente o f r i o , a falta de presença humana, onde os
livros — fonte de saber e prazer espiritual, despertadores de faculdades, amigos
que permanecem ao longo do tempo, se acham como que sepultados, estèrilmente fechados e empoados.

Os livros emprestados pela biblioteca,
que a criança sabe que estão ao seu dispor,
ao seu uso, mas que lhe não pertencem,
habituam-na a respeitar os direitos dos outros, disciplinam-na educam-na.
;

As Cooperadoras no mundo
Uma grande vitória feminina
No movimento cooperativo britânico, pela
segunda vez, uma mulher é eleita para as
mais altas f u n ç õ e s .
O conselho de administração da Cooperat i v a

Wholesale Society ( C . W . S.) é formado

por 28 administradores que t ê m a responsabilidade do comércio grossista e das fábricas
pertencentes ao movimento

cooperativo in-

glês.
Esses administradores são escolhidos
conjunto

das

sociedades

cooperativas

pelo
que

fazem parte do A r m a z é m . Os candidatos devem ser conhecidos nos serviços administrativos

da democracia cooperativa

qualidades de organização

e

e possuir

administração.

Os eleitos t ê m que realizar numerosas deslocações no país e ao estrangeiro, assistir a
múltiplas reuniões.
Foi em 1922, que pela primeira vez, uma
mulher — a senhora Cottrel — foi eleita para

Na Grã-Bretanha, na América, na Suécia
e em muitos outros países, a acção educativa das bibliotecas, mesmo a das bibliotecas públicas, tem sido ampliada e alargada
com muitas e apreciáveis vantagens. Obras
cujo conteúdo são de reconhecido interesse
depois de lidas por um grupo são por ele
comentadas. A troca de impressões, a discussão feita sobre a obra que de todos é
conhecida aguça o espírito, leva-o a encarar
os problemas sob aspectos em que não tinha
reparado, dá-lhe uma visão mais ampla.
Esta orientação tem sido seguida por muitas cooperativas que iniciaram e têm mantido com resultados bem proveitosos os chamados Círculos de Estudo ou Clubes de
estudo. A Suécia mantém anualmente 10.000
clubes de estudo para educação de jovens
e adultos. Estes clubes de estudo ocupam-se
da discussão de livros, de cinema, psicologia.* problemas concretos da comunidade em
que se realizam, etc.
A iniciação de estes clubes de estudo nas
nossas cooperativas abrir-lhes-ia novas pers-

este conselho superior. Durante 14 anos desempenhou essas f u n ç õ e s com

pectivas e novas possibilidades, especialmente em relação aos jovens e as às mulheres. Os temas serão naturalmente propostos
pelos interessados, variáveis conforme o
meio, a idade, a experiência e as necessidades dos que os realizarem. Numa primeira
fase, na fase inicial, assuntos como:
.— Quais os princípios fundamentais do
cooperativismo?
—• O que é a cooperação?
—• O que pode a mulher dar à cooperação?
— Em que pode a cooperação ajudar a
mulher?
— Quais as vantagens de os operários se
organizarem em cooperativas de produção?
—• Como funciona uma cooperativa?
são naturalmente de esclarecimento e proveito para os sócios e futuros associados de
uma cooperativa. O campo é muito vasto.
Comecemos.

A

©diseasl® cooperativa
tem lugar de relevo na Suíça
O Seminário

educação

do

Cooperativo é o centro de

movimento

cooperativo

suíço.

É financiado pela U. S. C , pelas cooperativas
aderentes e por dádivas voluntárias.
A

sede da instituição é em Muttenz, pró-

ximo de Bâie, mas existe uma sucursal em
Chesbres para a população francesa.
O

seminário

cooperativo

organiza cursos

para todas as pessoas que assumem funções
no movimento quer sejam profissionais quer
apenas exerçam funções auxiliares.
No domínio da educação de adultos o Seminário coloca-se ao serviço das famílias que
o

constituem

para o esclarecimento sob

ponto de vista económico
fundamento

e

razão

de

e sociológico
ser

o
do

da actividade

cooperativa.
O Seminário encoraja o estudo

científico

dos problemas cooperativos, económicos e sociológicos. Organiza encontros, conferências,
cursos regionais e locais. Mantém cursos por
correspondência. O Seminário organiza ainda
cursos e encontros fora do meio cooperativo

competência,

proficientemente.

NOBRE

A

Nós,
cooperadores portugueses, ainda não
demos às bibliotecas e suas actividades o
interesse que elas merecem. O desejo de
saber é uma necessidade mais ou menos
viva ou mais ou menos latente, mas existe
em nós. A existência de uma biblioteca, onde
os livros sejam consultados, sejam lidos,
deve ser considerada indispensável em uma
cooperativa. E mesmo em uma pequena biblioteca merecerão especial cuidado e interesse as secções infantil e juvenil. É durante
a infância que se tem de incutir na criança
o gosto pela leitura. E, por isso, a biblioteca
completa a escola, porque pode satisfazer o
desejo de saber que a escola deve estimular
e desenvolver. A criança é naturalmente
ávida de conhecimentos. Curiosa, tudo quer
saber e tudo deseja descobrir. O livro permite-lhe tomar contacto com um mundo de
maravilhas, quer no domínio da realidade,
quer no da fantasia.

Bichinho de conta
conta...
E o bichinho de conta
contou
que um dia se enrolou
e parecia
um berlinde
pequenino
de tal maneira
que um menino
de brincadeira
como ele jogou...
Bichinho
conta...

Arejemos as nossas bibliotecas e organizemos "Clubesjh Estudo"

para elucidar o grande público sobre as oriantes de

ser eleita,

pronunciou na

região

gens, os problemas e o fim da cooperação.

Nas eleições realizadas em Janeiro de 1959

mineira de Mansfield um notável discurso.

O Seminário cooperativo trabalha em í n -

— a senhora Eva Dodds — dona de casa, de

Pediu aos ouvintes para estenderem a sua

tima colaboração com a Sociedade suíça dos

45 anos, obteve em relação ao concorrente

mão fraterna aos futuros dirigentes dos países

gerentes de cooperativas, com a Cuilda das

mais votado uma maioria de 555 votos. Desde

subdesenvolvidos que estudem em Inglaterra.

cooperadoras, com a Federação da Juventudes,

os 16 anos que Eva Dodds tem militado acti-

Insistiu

com comunidades de trabalho e outras orga-

vamente nas lides cooperativas. É presidente

as mulheres se instruírem

das guildas do seu distrito. Duas semanas

seus esforços para o triunfo da cooperação.

na necessidade

e na vantagem

de

e conjugarem os

nizações cooperativas suíças interessadas pela
sua actividade.
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A Importância dos Armazéns
ê
O bem elaborado e sugestivo livro La
Cooperation, transcrevemos este trecho que nos parece de boa doutrina:

PALAVRAS AMIGAS!
IDEIAS JUSTAS!
|A

nossa missão de darmos aos leitores
do «Boletim Cooperativista» notícia do
que fazem

os

cooperadores,

tivemos

ocasião de interrogar há dias um dos m a i s
esclarecidos e que se encontra activamente
ligado à vida da sua cooperativa.
Falou-nos este amigo, com muita simpatia,
do «Boletim
que

vem

jornal

Cooperativista»

e do trabalho

realizando. Segundo

desempenha

cooperação

ele

o

nosso

um papel de relevo na

portuguesa,

principalmente por-

que desenvolve nos associados um maior interesse pela acção cooperativa e porque contribui

para

atrair

novos

cooperadores

às

nossas associações.
Interessou-nos

particularmente a opinião

justa daquele nosso amigo sobre a maneira
de interessar os cooperadores pela leitura do
«Boletim

Cooperativista».

Disse-nos

ele: — O

interesse

dos

meus

consócios pelo Boletim aumenta, muito compreensivelmente, quando ele fala da vida da
sua cooperativa, do que ela realiza ou pensa
realizar.

Acontece

a t é ouvir-se

lamentar que o nosso

jornal

entre

eles

não publique

mais coisas a seu respeito. Eu respondo-lhes,
então, que a culpa é nossa porque não informamos o Boletim dos factos de interesse que
ocorrem na cooperativa, não colaboramos com
ele, não contribuímos com duas linhas escritas para ver publicado nele o que gostaríamos.
Este esclarecido cooperador pôs assim em
evidência

a necessidade

de haver em cada

cooperativa — das que o são ou querem sê-Io
verdadeiramente — um

ou

mais correspon-

dentes do Boletim que o tragam ao corrente
do que nelas se pensa e do que nelas se faz.
Apraz-nos registar aquelas palavras porque
elas revelam que a campanha que vimos realizando, desde há um ano quase, começa a
ser

encarada, como muito justa, pelos

pró-

prios cooperadores.
Na realidade nada há de verdadeiramente
cooperativo sem cooperação, e o Boletim só
desempenhará

cabalmente a sua função

de

órgão dos cooperadores se estes se ligarem
mais intimamente a ele,

escrevendo,

criti-

cando, sugerindo, orientando-o, isto é, cooperando com ele.
Amigos do Boletim — que os há e m todas
as

cooperativas — t ê m - n o s

surgir

os

correspondentes

dito
nas

que

fazer

cooperativas

não é tão difícil como à primeira vista parece.

Bastaria

que

as

Comissões

Culturais

olhassem de frente esta tarefa: com vontade
de a realizar.
Parece-nos muito bem! Pois a cooperação
com o Boletim cabe bem dentro do trabalho
cultural e a t é o completaria.
Aqui fica a s u g e s t ã o !
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«Armazéns grossistas —• Para eliminar o
lucro do intermediário armazenista, as cooperativas associam-se em armazéns grossistas. São uniões de cooperativas, verdadeiras
cooperativas do 2.° grau, cujo capital é formado pelas cooperativas aderentes e cujos
ganhos lhes são devolvidos ou são reinvestidos (...).
O mais antigo armazém grossista é o i n glês—Co-operative Wholesale Society — fundado em 1864. O armazém grossista francês
—• Société Générale des Cooperatives
de
Consummation
(S. G. C. C.) —• data de 1906.
Actualmente existem 46 armazéns grossistas,
na sua quase totalidade nacionais. Nos Estados Unidos são regionais. Estes organismos
centrais têm várias funções.
!

U M A DAS MISSÕES MAIS I M P O R T A N -

I

TES DOS A R M A Z É N S C O O P E R A T I V O S É

i

A DE F A Z E R E M C O M P R A S EM C O M U M

Função comercial—A compra em comum.
Quanto a esta função, um armazém grossista
pode funcionar de três modos: como agência
de informações, limitando-se a comunicar às
cooperativas as propostas que se apresentem
vantajosas e a informá-las sobre os preços
dos produtos; como federação de compras,
reunindo os pedidos das cooperativas e fazendo a expedição das mercadorias directamente pelos fornecedores; ou comprando o
armazém as mercadorias que conserva nos
seus depósitos e remete às cooperativas segundo as suas necessidades (...)•
O armazém grossista presta grandes serviços às cooperativas. Pode, melhor que as
cooperativas, resolver numerosas dificuldades da importação. Para a compra de v i nhos, café, etc., pode ter especialistas competentes, agentes nos locais da produção.
Comprando em grandes quantidades, obtém

preços vantajosos. Pode fazer contractos com
fábricas, pelas quais por um período determinado absorverá a totalidade da produção;
o industrial certo da sua solvência e dispensado de todos os encargos comerciais faz importantes descontos. O armazém grossista
protege as cooperativas das tentativas de boicotagem, tão frequentes da parte dos comerciantes (...).
O

COMÉRCIO

COOPERATIVO

S I S T A TAMBÉM
PLANO

GROS-

SE D E S E N V O L V E NO

INTERNACIONAL

O comércio cooperativo grossista também
se desenvolve no plano internacional e os armazéns grossistas fazem entre si trocas de
produtos. Os dos países escandinavos fundaram em comum, em Copenhague, o Nordisk
Andelsforbund,
que realiza as importações
de produtos estrangeiros e coloniais: é u i £
verdadeiro armazém grossista internacional,
uma cooperativa do 3." grau. Também a
Associação Cooperativa Petroleira
Internacional, fundada em 1947, agrupa 28 armazéns grossistas de cooperativas de consumo
ou agrícolas, espalhadas por 18 países e fornece-lhes os carburantes e lubrificantes comprados na sua quase totalidade às cooperativas agrícolas americanas, que têm a
exploração de 2.000 poços de petróleo e 20
refinarias.
'Função industrial — Para se libertar do
lucro dos industriais, os cooperadores iniciaram a actividade produtiva. Os armazéns
OS A R M A Z É N S

C O O P E R A T I V O S TÊM

AS SUAS

FÁBRICAS

grossistas compraram ou fundaram fábricas,
tornando-se industriais. O armazém grossista
inglês explora 200 fábricas de variadíssimos
artigos: produtos alimentares, têxteis, ca!0
çado, vestuário, mobiliário, bicicletas, v i draria, tipografia, etc., tem plantações de
chá em Ceilão, palmares em Africa, navios
próprios, etc. Dá trabalho a 60.000 homens,

Os agrupamentos de consumidores
i n í e n s i f i c a m a sua a c t i v i d a d e
Recentemente na Alemanha, o Conselho o consumidor toma da sua importância é
das Mulheres de Schleswig-Holstein, em função duma prosperidade crescente. Nos
colaboração com o Ministério da Economia países industrializados, onde a capacidade de
Pública e diversas associações económicas, pr- produção aumentou de maneira extraordiganizou um debate sobre este tema: «O con- nária, o consumidor detém uma posição
sumidor pode-se tornar efectivamente uma chave. É senhor do mercado.
«terceira força» no plano económico»?
Seguindo a mesma conduta das mulheres
No decurso da discussão evidenciou-se que alemãs, a Guilda das Cooperadoras e o Coa dona de casa é perfeitamente consciente mité Nacional das Mulheres Previdentes Beldas novas possibilidades oferecidas pela téc- gas reuniram-se no dia 15 de Março passado
nica e da necessidade de renunciar às práti- na Casa do Povo em Bruxelas e criaram a
cas rotineiras. Chamou-se a atenção para o União Feminina para a Informação
e Defacto de na Alemanha, como em outros paí- fesa dos Consumidores (UFIDEC), que certases, a influência das associações de consumi- mente virá a desempenhar um importantísdores aumentar na medida em que o rendi- simo papel na defesa de todos os consumimento nacional se eleva e o poder de com- dores.
pra das massas aumenta. A consciência que
E nós?

Cooperativos
por GEORGES LASSERRE
peio que é o maior patrão particular da
Inglaterra.
O armazém grossista francês é mais modesto: uma fábrica de chocolates, um atelier
de modista, 4 fábricas de conservas de legumes e de peixe, 2 de pastas alimentares, uma
fábrica de sabão e uma vinagraria. No Senegal tem uma fábrica de descasque e trituração de aracnídeos.
Para evitar que um armazém grossista explorando numerosas fábricas de vários artigos se torne demasiado complexo, por vezes
tem-se preferido dissociar as empresas industriais e torná-las cooperativas do 2.° grau
com f i m especializado. Assim, as cooperativas francesas do este possuem em comum
uma mina de cal na Lorraine. Duas moagens
pertencem também a várias cooperativas.
C O M O PODEM OS A R M A Z É N S C O O P E -

!

R A T I V O S GROSSISTAS P A R T I C I P A R EM
EMPRESAS

PRIVADAS

Por vezes, os armazéns grossistas também
compram fracções nas empresas privadas: a
União Cooperativa Sueca tem acções em
270 sociedades e criou um «Lolding» especial
para gerir esses assuntos. A S. G. C. C. possui também um certo número de acções, nomeadamente num armazém de azeite.
Há uma cooperativa industrial internacional do 3." grau: os armazéns grossistas escandinavos, inglês e escocês fundaram a cooperativa internacional Liana para o fabrico
de lâmpadas eléctricas em Estocolmo, Oslo
e Glasgow.
Vunção financeira —• Clientes dos bancos,
privados pelas necessidades de crédito, as
cooperativas e os armazéns grossistas tinham
que se sujeitar a juros excessivos (apesar da
segurança das suas operações comerciais), à
desconfiança, por vezes a recusas hostis. Quiseram libertar-se desta situação. Como muiCOMO

OS

COOPERADORES

COMPARTICIPAR
ECONÓMICA DAS

NA

PODEM

EXPANSÃO

COOPERATIVAS

tos entre os cooperadores são depositantes,
considerou-se normal que as suas economias
ajudassem as suas próprias cooperativas, em
lugar de estarem dispersas. As cooperativas
criaram caixas de depósitos, que recebem
as economias dos cooperadores e utilizam
como sucursais a rede dos próprios armazéns
cooperativos, financiando as operações a
curto prazo e ficando os depositantes com
as obrigações que forem expressas.
Estes serviços de depósitos formam em alguns casos um departamento dos armazéns
grossistas, em outros um banco cooperativo
— por exemplo, em França: o Banco Central das Cooperativas — ou ainda são organizados nos quadros das grandes cooperativas (').
(') «La Cooperations, por Georges Lasserre,
págs. 29 a 33. Col. «Que sais-je»?, n.° 821.

CORPOS

GERENTES

Cooperativa Operária

Barreirense

« Vitali

Direcção — Presidente, Rogério Orlando
Rocha Gândara; 1.° secretário, Armando Filipe Marquês; 2.° secretário, Joaquim da
Cruz Neto; tesoureiro, Luís Gonzaga; vogal arquivista, Gerardo Passaradas; 2.° vogal, Pedro Monteiro, 3.° vogal, José dos Santos da Glória; suplentes à Direcção, Mário
Gomes Simões, Gilberto José Rosado Ferreira e José da Conceição.
Conselho Fiscal — Barnabé Júlio Fernandes, Olímpio Manuel Esteves, João Tanganho. Suplentes ao Conselho Fiscal: Serafim
Gomes Luciano e Angelo Augusto Cordeiro.
Comissão de Propaganda e Defesa — Francisco António de Almeida e Florentino Lourenço da Silva.

»

enaltece a Cooperativa dos

Em Assembleia Geral realizada no passado dia 3 do mês de Dezembro foram eleitos para os corpos gerentes desta sociedade
os seguintes cooperadores:
Assembleia Geral—Presidente,
Paulo Maria Fernandes; 1.° secretário, António Martins Biló; 2.° secretário, Leonel Augusto
Santos.

a Cooperativa

Pedreiros Portuenses
E com orgulho de cooperativistas e de portugueses, impossível de esconder, que

trans-

crevemos o artigo publicado no jornal «L'ltalia Cooperativa», órgão da Confederação Cooperativa

Italiana,

Março de

1959,

no seu

número

de

8

de

sob o título

UM ADMIRÁVEL E X E M P L O DE C O O P E R A Ç Ã O EM P O R T U G A L
Quarenta anos de contínua expansão da
«Cooperativa

dos
do

Operários

Pedreiros»

Porto

Segue a transcrição do artigo, o qual

foi

publicado conjuntamente com uma fotografia
da

sede

da

Cooperativa,

na

dimensão

de

17X12.
«Em 1914 um grupo de operários fundou
no Porto (Portugal) a «Sociedade Cooperativa
de Produção dos Operários Pedreiros».
A actividade da cooperativa iniciou-se com
a e x e c u ç ã o de obras em mármore, segundo a
técnica tradicional, mas agora muitos traba-

Cooperativa Popular de
da Maia

Moreira

lhos têm sido executados em cimento armado
ou com outros materiais: hoje, como no passado, a Cooperativa dos

Em 14 de Dezembro de 1958, reuniram-se em Assembleia Geral os sócios desta cooperativa, que elegeram para os seus corpos
gerentes os cooperadores:
Assembleia Geral—• Presidente, José Moreira da Silva; 1.° secretário, António Herculano Pereira Maia; 2.° secretário, José Moreira Peneda; suplentes: Domingos da Silva
Correia, Altino Moreira da Costa Maia e
Joaquim Machado Barbosa.
Direcção — Presidente, Francisco de A l meida; secretário, Manuel Maia e Costa; tesoureiro, Albino da Costa Maia; vogais efectivos, Albino de Sousa Júnior e Zeferino
Cruz; vogais suplentes, Arnaldo Moreira,
Joaquim Moreira Teixeira e Joaquim Moreira dos Santos.
Conselho Fiscal—Presidente,
Manuel José
Farinha; secretário, Joaquim Carlos Martins
Ferreira; relator, Eduardo Dias da Silva;
vogais suplentes, Joaquim Ferreira Marques,
José da Silva Torres e Álvaro Gonçalves Pereira.

é

uma

das

maiores

Operários Pedreiros

empresas

construtoras

existentes naquela região.
Uma das melhores realizações da Cooperativa é o edifício dos
Porto; esta

Paços do Concelho do

construção

deu

grande fama à

Cooperativa, quer na cidade onde teve a sua
origem, quer noutras, conquistando um grande número de amigos e de clientes.
Na construção a S.C.P.O.P.P. — são estas
as iniciais da Cooperativa — fez largo uso da
pedra e do mármore, mas,

com o andar do

tempo, com o aumento do custo da vida e
com o aparecimento de novos materiais

de

construção, a Cooperativa sentiu a necessidade
de introduzir algumas inovações na sua

in-

dústria, não só para melhor corresponder ao
progresso geral e defender assim os legítimos
interesses dos associados, mas também

para

se pôr em condições de efectuar, da maneira
mais rápida e económica, todos os trabalhos
que

viessem a ser-lhe adjudicados. Não

es-

queceu, no entanto, de dar a máxima atenção
às várias possibilidades do granito, material
indiscutivelmente
desde

tempos

nobre

e

duradouro

imemoriais,

tem

que,

contribuído

grandemente para valorizar as obras de arte,
desde os grandes e os pequenos palácios até

Cooperativa de Lordelo do Ouro
Corpos gerentes para

aos monumentos e às igrejas.

1959

Um novo impulso foi dado à actividade da
Cooperativa em

Assembleia Geral—Presidente,
Raul Leite
Nunes; 1.° secretário, Joaquim Fernandes
Vasconcelos; 2.° secretário, José Gomes da
Mota.
Direcção-—Presidente,
António Martins
Abrantes; secretário, José Maria Ramos
(Continua na pág. 8)

sição

1937

quando, após a Expo-

Internacional da

Arte

e

da

Técnica,

realizada em Paris, exposição que marcou um
triunfo do granito, os dirigentes da Cooperativa dos

Pedreiros adquiriram,

com capitais

franceses, a primeira máquina e introduziram
em

Portugal

a

indústria

do

polimento

do

granito.

(Continua na pág. 6)
5

RECORTES
UMA

VERDADE
SOBRE O VALOR
COOPERATIVISMO

DA
DO

O antigo e considerado jornalista-operário César Nogueira, inseriu na habitual e
bem coordenada secção que, desde há anos,
mantém na «A Voz do Operário», número
de Março, a seguinte local:
Â earesfria da vida e o cooperativismo
«Toda a gente diz, que a carestia da vida
é cada vez maior. E tem razão, tem mesmo
carradas de razão, pois que 11a verdade o
nível de vida do povo é baixo e com dificuldade encara as suas despesas diárias.
Ultimamente o governo aumentou os vencimentos dos seus servidores nos seus diferentes sectores, desde o funcionalismo
civil
ou militar assim como nos corpos administrativos. Foi uma medida acertada, só tendo
o senão de nada ter sido concedido aos aposentados, porque se a carestia da vida está
má para tins, também está igualmente
má
para os reformados, os quais na sua grande
maioria, auferem baixos reditos. Têm direito a viver, conforme
foi afirmado
na
Assembleia
Nacional.
Isto da carestia da vida tem por principal
factor a ganância, que se apoderou de certa
gente, que pretende enriquecer bem e depressa e a grande súcia de
intermediários.
Não é o agricultor ou o produtor que ganha
mais, são estes dois elementos, o ganancioso
comerciante e o intermediário,
que auferem
os maiores lucros. A vitima é sempre o consumidor.

(oÉSãO

IMPRENSA
PEDREIROS
NA

(Conclusão

PORTUENSES

IMPRENSA

ITALIANA

(Continuação

da pág.

5)

A aplicação em várias obras dos produtos
da S.C.P.O.P.P., requereram um número sempre crescente de operários: novas empresas
se criaram para desenvolver esta progressiva
actividade que, graças à Cooperativa, trouxe
b e n e f í c i o s e tranquilidade à população local.
Este

é sem

S.C.P.O.P.P.,

dúvida

a qual

um dos
fez

méritos

participar

progresso e desenvolvimento

da

do seu

não só os pró-

prios sócios, mas t a m b é m os que vivem na
região onde ela trabalha.
Os numerosos clientes da Cooperativa em
Portugal, noutros países da Europa e na A m é rica do Norte, são uma garantia segura de
um

contínuo

desenvolvimento.

Com

efeito,

uma cada vez maior exportação de granito é
canalizada

para

os

ricos mercados daquela

última nação. Para alimentar uma tal corrente
de tráfico é exigida maior actividade e maior
número de instalações e de operários.
É t a m b é m de relevante importância a actividade de carácter

social

e assistencial da

Cooperativa, a qual tem, entre as suas obrigações estatutárias, a de assegurar, aos seus
sócios

e aos seus trabalhadores, o

máximo

benefício e a máxima tranquilidade financeira.
A organização de uma Caixa de Pensões, a
qual concede subsídios na doença ou na inabilidade para o trabalho, demonstra o cuidado
e a a t e n ç ã o que os dirigentes da Cooperativa
dão a este sector da sua actividade».

N O T A D A R E D A C Ç Ã O — A CooperaUma solução para. fazer frente ao comércio ganancioso e à seita dos intermediários é tiva dos Pedreiros Portuenses que ainda,
o cooperativismo.
Nos países onde o coope- ultimamente, na Exposição Internacional de
rativismo prepondera a questão da carestia Bruxelas onde f o i distinguida com medalha
da vida não é tão acentuada, pois que a de ouro, contribuiu brilhantemente para a
presença de Portugal, continua a ser, como
sua acção influi no mercado.
se vê pelo artigo acima transcrito, objecto
Em Portugal, o cooperativismo
ainda não
de admiração no estrangeiro.
atingiu
uma influência
activa.
PresenteTambém desejamos manifestar-lhe aqui,
mente está desenvolvendo-se,
depois de ter
com
as mais fraternas saudações, o preito da
atravessado um longo período de marasmo.
Existem fá numerosas
cooperativas
por nossa muita admiração pela obra de coopeesse País fora assim como a União Coope- que realizou e em que continua a perseverar.
rativa Abastecedora, onde estão filiadas 32
cooperativas de diferentes ramos, tendo por
U M A O R G A N I Z A Ç Ã O N A C I O N A L PARA
órgão o «Boletim Cooperativista»,
coordeA V E N D A DOS PRODUTOS LÁCTEOS
nado pelo erudito economista dr. António
Sérgio, paladino das boas ideias.
Para exercer uma influência efectiva no
É já muito para o nosso acanhado meio mercado nacional dos produtos lácteos, 65
social. Mas não é ainda tudo. É preciso, é leitarias cooperativas criaram um organismo
imprescindível
que a sua propaganda
se nacional de venda. Fornecem-lhe toda a proalargue, que a sua acção se unifique e que dução de manteiga e de leite ao preço do
vá ao seio do consumidor, para o conven- mercado. A organização tem o encargo de
cer, que no cooperativismo
encontrará sem- procurar a colocação dos produtos e detém
pre melhor nível de vida, isto é, preços o monopólio da exportação da manteiga e
justos, peso certo e géneros sãos. Não há do queijo.
intermediários.
Existe só o interesse da deN o que respeita à regularização do merfesa do
consumidor.
cado, esta organização está em estreita relaÉ no cooperativismo,
pois, que o consu- ção com a União Norueguesa dos Produtomidor conseguirá um melhor nível de vida, res de Leite por intermédio de uma comise no dia em que o cooperativismo dita a lei, são de contacto em que participam membros
como acontece em algumas nações, a- situa- das duas organizações.
ção económica da população
melhorará.
As cooperativas agrícolas estão também
Por consequência, povo consumidor, asso- solidamente organizadas em outros domínios, nomeadamente no da produção e venda
ciai-vos nas cooperativas.
de o v o s .
É a vossa defesa!»
6
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nora, periodicamente organiza sessões, especialmente dedicadas às crianças; tem a seu
cargo o teatro infantil, de que nos orgulhapara o Cooperativismo jovens que provàvelmente se perderiam para ele; uma Secção
Desportiva, destinada a promover a prática
do desporto entre a juventude da Cova da
Piedade agremiada na Cooperativa e até
fora dela; um Boletim informativo e cultural, publicação periódica de utilidade indiscutível que, só circunstâncias especiais,
não permitiram ainda a regularidade e a
amplitude que desejamos, mas esperamos
conseguir em breve.
Merecem igualmente a nossa particular
atenção, conferências e exposições, a última das quais teve a honra de ser distinguida pela Rádio-Televisão Portuguesa.
Está ainda no pensamento da nossa Comissão a criação de uma Secção de Propaganda,
especialmente destinada a difundir entre
associados o conhecimento das vantagens e
possibilidades do Cooperativismo em geral
e os benefícios e facilidades que a nossa Cooperativa pode proporcionar.
A Piedense sente-se satisfeita pelo trabalho já realizado, mas mais satisfeita se senti
ria se todas as Cooperativas compreendessem o verdadeiro significado da missão das
Comissões Culturais, proporcionando a todos
os cooperativistas meios para se elevarem,
se instruírem e progredirem. Devemos trabalhar para que se consiga esse objectivo.
Organizem-se Comissões Culturais e alargue-se a sua esfera de actividades; crie-se
uma associação ou união dessas Comissões,
que oriente e normalize os programas de
trabalho, estudando, em conjunto, todos os
aspectos da questão, fomentando o intercâmbio de ideias e organizando encontros
culturais e desportivos entre c o o p e r a t i v i s t a » ^
dando-lhes alma e consciência novas e corpo "
são...
No capítulo das realidades imediatas, sugerimos que todas as cooperativas criem um
fundo especial destinado às suas Comissões
Culturais, dando-lhes meios para trabalharem pela Causa, pois muito há ainda que
fazer. A Cooperativa precisa ser, além de
defensora da nossa economia, a criadora de
uma'vida diferente, menos materialista, mais
afastada da ignorância, da doença e da miséria física e espiritual.
É preciso que os dirigentes não esqueçam essas Comissões e a utilidade das suas
funções.
Terminamos, portanto, endereçando a todos os presentes e em especial a todos os
cooperativistas ausentes as mais afectuosas
felicitações da Comissão Cultural da Sociedade Cooperativa Piedense, reafirmando
que, no cumprimento das obrigações contraídas e das suas atribuições de órgão cultural, continuará sem desfalecimentos na tarefa que se propôs.

Sobre os preços dosgéoeros
de primeira oecessidads
Na sessão municipal de Lisboa, efectuada
no passado dia 31 de Março, o vereador
Sr. Dr. Baeta Henriques proferiu as seguintes palavras, que transcrevemos do jornal

— Horizonte
(Continuação

—

da pág. i)

sar no aumento de páginas, de
quatro para oito. Todavia, f o i
entretanto possível duplicar as
páginas, no ano passado, e atingindo agora os 10.000.

O Século do dia 1 de A b r i l :

Aproveitando
estar no uso da palavra, o
Sr. Dr. Baeta Henriques acrescentou:
«Visto
termos falado num produto de primeira necessidade para a alimentação humana, e porque tomámos conhecimento
que o Grémio
dos Armazenistas de Mercearia instituiu há
dias uma Fundação, com valores tão avultados que a tornam a segunda, em riqueza,
no nosso País, achamos também
oportuno
reconhecer aqui que se justificavam as breves considerações feitas numa anterior reu^^'rfo camarária, sobre a possibilidade e urgência de se criar um ambiente de barateamento de vida, cujos artigos mais susceptíveis de redução de preço chegámos até a
enumerar nessa altura. E, após
provarmos
que há produtos cujos preços são de tal
modo elevados que poderiam sofrer larga
redução, dando, mesmo assim, uma margem
de lucro com pensadora, concluímos as nossas
observações, sobre o assunto, do seguinte
modo: «E tudo isto devido especialmente ao
excesso de intermediários
burocráticos, entre
a aquisição na origem destes géneros alimentícios até à utilização dos mesmos no fim
a que se destinam». Ora, abrangendo esse
Grémio o sector imprescindível
e fundamental da alimentação humana, cuja maior parte
dos seus géneros nos tem sido apresentada
como sendo de impossível redução de preço,
verificámos agora que foi precisamente desse
tctor, dos géneros de primeira
necessidade,
tão avultada acumulação de capitais! ...

Í Jue proveio

«Comentários, não os fazemos... Mas sempre diremos que, neste capítulo vital da alimentação (vital, até por se tratar dos géneros de primeira necessidade), alguma coisa
há (e não deveria haver) que não está certa.
«Porque é que o Grémio dos Armazenistas de Mercearia, instituidor da referida Fundação, não há-de limitar as suas taxas e alcavalas em benefício
da bolsa do nosso
povo?... E agora que lenha a palavra quem
pode e quem manda! . »

Eis um assunto eme merece bem a atenção
do comércio

retalhista, muitas vezes des-

viada pelos seus dirigentes contra as cooperativas de consumo. Na realidade seria mais
útil que os logistas de mercearia procurassem, organizando-se em moldes cooperativos,
eliminar os fabulosos lucros absorvidos no
caminho que os separa dos produtores.

HÁ A I N D A U M A B A T A L H A
POR VENCER — a da completa
regularidade na publicação e a
expansão do número de cooperativas com equipas que sejam
efectivamente correspondentes e
propagandistas do Boletim.

SE A COMISSÃO D O B O L E T I M
E OS COOPERADORES não
realizarem conjuntamente esta
tarefa urgente, estarão a entravar o progresso indispensável
deste vosso órgão de imprensa,
indispensável à solidariedade
cooperativista.

ANTIGOS

E SEMPRE

ÚTEIS

CON-

SELHOS
N u m almanaque de 1860 os Pioneiros de
Rochdale publicaram, entre outros, os seguintes conselhos aos que desejarem fundar
cooperativas:

COOPERATIVA

BANHEIRENSE

Em Assembleia Geral, realizada no passado dia 15 de Março, f o i feita a apresentação de contas da Direcção cessante, que
exerceu as suas funções de Setembro de 1958
até à presente data.
Para o triénio de 1959-61, foram eleitos
para os Corpos Gerentes os cooperadores:
Assembleia Geral— Presidente, Armando
Nunes Pousada; 1.° Secretário, Joaquim da
Silva Cavaco Júnior; 2." Secretário, Firmino
Martins dos Santos.
Direcção — Presidente, Joaquim Esteves
Barriga; Vice-Presidente, Manuel Vitoriano
Neto; Secretário, Manuel Dias Pacheco; Tesoureiro, Fernando Alves.
Conselho Fiscal—Presidente,
António V i toriano Neto; Relator, Artur Grilo; Secretário, António Pereira Soares.
Secção de Cultura: a cargo da Direcção.
Secção de Abastecimento: Presidente, Elísio
Gomes Ribeiro. Secção de Recreio: Joaquim
Romano Pacheco.
COOPERATIVA

18 D E M A R Ç O

Em Assembleia Geral, realizada no passado dia 8 de Fevereiro, foram eleitos os
seguintes cooperadores para os Corpos Gerentes de 1959-1960.
Assembleia Geral — Presidente: Florêncio
José Ranito; 1.° Secretário: Gabriel Rodrigues de Sousa; 2.° Secretário: José Carlos
Dias.
Direcção — Presidente: Artur Marques;
Secretário: Fernando Pereira Gomes; Tesoureiro: António Garcia Lopes; Vogais: Teodósio Gomes Machado e Rui Edgar Ximenes
Pereira.
Conselho
Fiscal — Presidente: Fernando
Nunes de Azevedo; Relator: Jorge Dias de
Moura.

1 — Procurar a autoridade e a protecção
da lei com a inscrição no grande
livro do Chanceler.
2 — Que a integridade, a inteligência e
a habilidade sejam os dotes indispensáveis para a escolha dos empregados e administradores, mas não a
(Continuação
da pág. 2)
riqueza ou a distinção.
do vêm à Cooperativa fazer as suas adqui3 — Cada associado só terá um voto.
4 — A maioria é que regulará as deci- sições, o que é sinal de interesse e, não raro,
lamentam que ele se publique com atraso,
sões.
5 — Muita atenção com o manejo do di- o que também mostra interesse pela sua
nheiro. Punir as fraudes devida- leitura. Quero ainda que saiba que há sócios
mente confirmadas com a imediata que o usam como ele deve ser usado, isto
é, como factor de propaganda, fazendo-o
expulsão dos culpados.
6 — Comprar as mercadorias, se possível, circular pelas pessoas amigas.
Tínhamos já desviado o nosso amigo Aménas fontes de produção, onde os preços são mais baixos e as mercado- rico da Assunção durante muito tempo da
sua preciosa actividade. Por isso, nos desrias de melhor qualidade.
7 — N ã o vos afasteis do princípio de pedimos, agradecendo-lhe o ambiente de
comprar e vender a dinheiro à vista. boa camaradagem que dera à nossa con8 — Livrai-vos das contas a longo prazo. versa Ele, no entanto, desejou ainda acresAs contas trimestrais são as melho- centar:
— Gostava que anotasse que eu e os meus
res; deveis adoptá-las sempre que
camaradas da Direcção fazemos os mais sinpossível.
9 — N ã o deveis procurar opositores; mas ceros votos por que a Direcção da Unicoopc
não deveis temê-los quando se apre- e a Comissão do Boletim tenham o maior
êxito e que ambas saibam que podem semsentarem.
10 — Escolher para vossos auxiliares aque- pre contar com a colaboração da Aliança
les que merecerem a vossa confiança. Operária.

Ouvindo 8 Aliança Operária
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B. C. da Cooperação, uma iniciativa doutrinária
de aparecer no Brasil uma curiosa obra de divulgação dos princíA CABA
pios cooperativistas, da autoria do sr. V a l d i k i Moura, o activo secretário
geral do Centro Nacional de Estudos Cooperativos, organismo que tem a sua
sede na cidade do Rio de janeiro, do qual fazem parte os mais distintos valores
intelectuais do movimento cooperativo desse grande país irmão.
Deve-se o aparecimento do livro, que tem
o título que nos serve de epígrafe, ao Serviço de Informação Agrícola, Ministério da
Agricultura, em cooperação com o Serviço
Social Rural.
Para que melhor e mais profundamente
se possa avaliar do valor dessa magnífica
edição, seja-nos permitido dar guarida a
algumas das considerações, as mais elucidativas, produzidas pelo sr. José Anastácio
Vieira, director do referido Serviço de Informação, ao fazer a apresentação da obra.
«Reconhecendo a inexistênvia, entre nós,
de um trabalho singelo para orientação de
iniciantes em doutrina cooperativista, o S.
I . A. encarregou o experimentado técnico
eng. agrónomo Valdik Moura, de preparar
uma série de artigos para divulgação popular.
«Os artigos foram distribuídos através de
centenas de jornais e revistas desta capital
e do interior do País, sendo agora reunidos
neste volume.
«Com efeito, sem aprofundar o estudo
da matéria, e preocupado em só transmitir
o que seja essencial aos iniciantes, o Autor
desenvolveu, na sucessão dos capítulos, tudo
que pede ser útil à compreensão da doutrina e à sua realização na prática.
0

«Deixou de lado a preocupação erudita
e o debate elevado, que só poderiam interessar aos especialistas de cultura já formada.
«Assim, nestas páginas, encontrarão os
leigos explicação elementar da teoria, uma
visão panorâmica do Movimento Cooperativo.»
De facto Valdik Moura, o dirigente e o
educador que todo o mundo cooperativista
conhece, nos diversos capítulos em que subdividiu a obra, tornando-os claros e compreensivos, facilitou, por intermédio dos
mesmos, a tarefa dos elementos estudiosos
e apaixonados que pretendem iniciar-se no
nosso movimento puramente económico-social.
Por intermédio do «Boletim Cooperativista» felicitamos Valdiki Moura, por mais
esse seu importante trabalho de coordenação
e de divulgação.
A. CARNEIRO
A primeira ideia que as comissões
culturais devem querer incutir a todos
os consócios é a. de que a cooperativa
para a qual entrarem a não devem encarar como sendo algo exterior, criado
por outrem para vantagem deles, mas
uma obra que se mantém pela colaboração dos sócios — uma criação deles próprios — que depende do esforço que os
associados fizerem, quanto à sua eficiência, prosperidade e progresso.
ANTÓNIO
_
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Imagiue-se
uma escola
organizada
cooperativamente.
Nela a vida da comunidade escolar passa a ser o centro
de todas as preocupações.
A criança
vive ali em contacto íntimo com a realidade social mais completa e tem ocasião de ver e compreender (isto é essencial) que o homem multiplica
e aumenta as suas forças de uma maneira
prodigiosa pela acção colectiva e pela
ajuda mútua. Organizar em moldes coo- j
perativos a escola c o meio e instru- \
mento mais eficaz para iniciar os edit- \
candos na prática da vida social. Quando
as crianças se reúnem para celebrar suas
assembleias, eleger dirigentes e assumir
a responsabilidade
da direcção da obra
comum; quando expõem suas iniciativas, quando procuram meios de realizar
seus acordos, calculam facturas,
fazem
contas, escrevem cartas, formulam
estatísticas, fazem cálculos de receitas e despesas, esboçam planos e redigem projectos; verificam compras, fazem colectas,
traçam programas para saraus e festas
escolares; passeios, viagens c excursões;
trabalhos na horta, na granja e na. oficina, no laboratório;
organização
do
museu escolar; utilização da biblioteca,
do cinema escolar, da rádio, quantas lições práticas recebem, quantos conhecimentos vivos e hábitos úteis
acumulam.

Corpos Gerentes
(Continuação

da pág. 5)

Lino; tesoureiro, Narciso Dias Leite Anacleto; vogais efectivos, Joaquim Pinto dos
Santos e José Augusto Baptista; vogais substitutos, António Cerqueira Pinto e Manuel
Francisco Abreu.
Conselho
Fiscal — Presidente, José dos
Santos Castro; secretário, José Pereira Mendes Braga; relator, Jaime Leite; suplentes,
Edmundo de Oliveira e Serafim da Costa
Vieira da Cruz.

Cooperativa de Produção e C o n s u m o
dos T r a b a l h a d o r e s da F o z do Douro
Corpos gerentes para

1959

Assembleia Geral —• Presidente, Júlio de
Sousa Santos; 1.° secretário, José Joaquim
Nunes; 2." secretário, José Maria dos Santos
Lima.
Direcção — Presidente, Fernando Moreir;^
Nunes; 1.° secretário, Mário Augusto Godinho; 2." secretário, Fernando A. Pereira A l ves; tesoureiro, Joaquim Gomes; inspector
de armazém, António Silva Ferreira; inspectores de compras, José Costa Faustino e Joaquim Silva Pereira; suplentes, Eduardo Dias
Carneiro e Adriano Augusto Soares.
Conselho Fiscal—Presidente, Luís da Silva
Machado; secretário, Pompeu dos Santos Falcão; relator, José António Ramada Júnior;
suplente, José Castro.

« C r é d i t o Social Poveiro» — Póvoa
TIRADO

BENEDIT

do V a r z i m
Corpos g e r e n t e s p a r a

União
Norueguesa
dos produtores de leite
A União Norueguesa dos Produtores de
Leite é a organização representativa das cooperativas leiteiras norueguesas. A sua influência é múltipla. Participa na determinação do preço do leite; é consultada sobre a
importância e distribuição dos subsídios à
indústria leiteira; determina a quantidade
de leite que será transformado em manteiga
e em queijo; possui um serviço de ajuda técnica às leitarias e um serviço de inspecção.

BOLETIM

COOPERATIVISTA

LARGO

PAZ,

Nome

DA

1959

Assembleia Geral — Presidente, Aparício
da Fonseca Mariz; 1." secretário, A p a r í c i a
Rios de Faria Mariz; 2." secretário, Avelino!
Gomes da Costa.
Direcção — Presidente, Pedro José Vilaça;
secretário, Eduardo Joaquim Correia; tesoureiro, Isidro Ferreira; substitutos, António
Freitas Teles Júnior, Sérgio Ferreira e João
Joaquim Ferraz.
Conselho Fiscal — Presidente, Adélio Fernandes Serra; secretário, Laurentino Pinto
de Mesquita; vogal, Joaquim Campos Araújo; substitutos, Álvaro Fernandes Serra, José
Oliveira Rodrigues de Sá e António Lopes
da Conceição.
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