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O Cooperativismo é de iniciativa popular em tudo.
Todo ele é edificado pela actividade dos cidadãos.
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A IMPRENSA
COOPERATIVA
é a árvore onde circula a seiva
No corrente mês de Fevereiro passa mais um aniversário do «Boletim Cooperativista».
portadora dos ideais da coopeÉ uma data feliz esta porque a partir deia eontam-se nove anos de actividade que, se
ração.
não aportaram a um êxito absoluto, registam no entanto serviços inestimáveis de colaboração no progresso cio movimento cooperativo português.
Por isso, à volta dos seus ramos,
Devemos salientar, em primeiro lugar, que o «Boletim Cooperativista» veio preencher
os COOPERADORES FORTAum vazio na vida cooperativa.
LECEM-SE N O
ESPÍRITO
Com efeito, não é possível hoje conceber um movimento nacional de cooperação,
COOPERATIVISTA,
com o
sério e eficiente, sem um órgão de imprensa que exerça uma acção doutrinadora, que
qual enriquecem as suas assoseja ao mesmo tempo um repositório de experiências c procure desenvolver a ideia de
ciações.
pumentar o rendimento nacional pela cooperação de consumidores e produtores.
PELA
IMPRENSA
COOPERAÉ esta, portanto, a missão do «Boletim Cooperativista», a missão que ele vem
T I V A os homens e mulheres ligaexercendo, limitado pela sua modéstia, mas com entusiasmo e convicção, sempre apoiado
dos à cooperação tomam conhepelos cooperadores portugueses.
cimento dos problemas da sua
O «BOLETIM COOPERATIVISTA» P Õ E SEMPRE E M PRIMEIRO PLANO A
vida de cooperadores e aprenU N I D A D E COOPERATIVA. Tem consciência de que a hora que passa, no âmbito das
dem o caminho de uma vida
actividades económicas, pertence às grandes unidades que concentram nelas potenciais
economicamente melhor
e a
financeiros e técnicos que, dispersos, não teriam o somatório de resultados só possível
conviver de modo mais agradácom a sua aglutinação.
vel.
Ora o nosso jornal, tão-sòmente pelo seu
Mas não é apenas com a sua presença que
A IMPRENSA
COOPERATIVA
nascimento e presença, fez dar à unidade o nosso jornal contribui para a unidade cooliga entre si, mais intimamente,
cooperativa portuguesa um passo impor- perativa. Tem-no feito também através de
as cooperativas e os cooperadotante, porque um bom núcleo de cooperati- artigos de acção federalista, em prol das Junres, ajudando-os a formarem e
vas se lhe ligou na obra de o sustentar e tas de Compras e da UNICOOPE. Nesta
a fortalecerem as suas uniões e
de com ele colaborar. O «Boletim Coope- acção se procura entusiasmar as cooperativas
federações.
rativista» é, por consequência, e por si só, de consumo a trilharem o caminho onde os
razão de ser de uma união de cooperativas seus poderes associativo e financeiro se conA Imprensa Cooperativa merece
— das cooperativas que o apoiam financeira juguem para melhor servirem os cooperapois o carinho, e t a m b é m a
e moralmente.
dores.
colaboração, das sociedades de
O «Boletim Cooperativista» compreende,
Poderá objectar-se que não é ainda uma
cooperadores. Ela aponta-lhes
união estruturada, e que é apenas um mo- por outro lado, a missão que lhe cabe de
novos caminhos —• mostra-lhes
K m e n l o de simpatia. Assim é, na realidade, esclarecer os objectivos do cooperativismo e
novos horizontes.
uas pensamos que a estruturação se irá os problemas que o afectam. Ele tem divulelaborando inevitável e progressivamente gado ensinamentos preciosos sobre técnica de
com a consciencilização do valor da im- vendas e de distribuição, acerca de legisla- letim Cooperativista» uma missão de vulto,
prensa na vida da cooperação e, portanto, ção, da estruturação de sociedades cooperati- gigantesca, onde residem os fundamentos de
com o sentir da necessidade de colaborar na vas, do crédito cooperativo e de modernas uma sociedade melhor. É ela o alargamento
instalações e processos de trabalho. Nessa da cooperação tanto no sector consumo,
sua orientação c gerência.
É inevitável que as cooperativas que hoje orientação se deve manter e melhorar em como a várias actividades económicas do
sustentam o «Boletim Cooperativista», c franca cooperação com as sociedades coope- país. É esta uma missão que vai procurando
cumprir e espera exercer cada vez melhor,
aquelas que venham a juntar-se-Ihes, passem rativas.
além da sua actual compreensão acerca da
Esta obra tem ele de a completar, aper-" levando a voz dos cooperadores ao povo
utilidade deste jornal na organização coope- feiçoando o seu trabalho educador e de for- consumidor e trabalhador, com o f i m de farativa portuguesa e estreitem, em consequên- mação de um espírito cooperativista, pro- zer brotar novos cooperadores c lançar a
cia, a sua colaboração com ele, tanto nos curando aumentar o número de cooperadores semente de mais cooperativas.
aspectos redactorial e orientador como no
administrativo.
O «BOLETIM C O O P E R A T I V I S TA» É O B R A DOS Q U E SONHAM
E Q U E R E M UM J O R N A L CAPAZ
D E A F I R M A R AS SUAS ASPIRAÇÕES D E C O O P E R A D O R E S .
É A H O R A D E REFORÇARMOS A SUA ACÇÃO P E L A COLABORAÇÃO, P E L A EXPANSÃO.

activos plenamente conscientes dos seus direitos e dos seus deveres. É já um lugar
comum dizer-se que sem espírito cooperativista não há cooperadores e sem estes não
pode haver verdadeiras cooperativas. Desenvolver o espírito cooperativista entre os
associados das cooperativas é, portanto, uma
missão de alto valor a que o nosso jornal
se tem de dedicar, ainda com mais saber e
entusiasmo, para poder orgulhar-se de ser o
órgão do movimento cooperativo português.

O «Boletim Cooperativista» entra portanto
no décimo ano de vida, consciente das responsabilidades que lhe dá a sua posição no
movimento cooperativo português, cheio de
esperanças de vir a merecer, sempre mais, o
apoio das nossas cooperativas. Compete a
estas, por seu turno, colaborarem mais intensamente com o Boletim, ligarem-se mais
ao trabalho que ele desenvolve atravé
seus representantes, de correspondente'
grupos de activistas dedicados à sua
Mas para além disto, cabe ainda ao «Bo- ganda e divulgação.

D 69.° A n i v e r s á r i o da C o o p e r a t i v a A l m a d e n s e

Um novo

aniversário

uma velha

ideia

O «Boletim Cooperativista» precisa de
auscultar o pulsar dos leitores, ouvir as suas
opiniões e as suas críticas, descobrir qual
a maneira de se tornar um jornal que os
cooperadores gostem de ler cada vez mais.
Para isso o Boletim tem de ter maior
contacto com os seus leitores, o que significa mais estreitas relações com os associados das cooperativas. Isolado destes, o Boletim poderá dobrar ainda as suas páginas,
aumentar de tamanho, mas a sua tiragem
praticamente estagnará, por não saber como
interessar maior número de cooperadores
pela sua leitura.
Uma pergunta surge então, inevitável:
como estabelcer relações mais íntimas entre
o Boletim e os cooperadores?
A resposta mais pronta indica que a
Comissão do «Boletim Cooperativista» deve
visitar com frequência as Cooperatiavas,
pois é nelas que se encontra o maior número dos seus leitores, agora e no futuro.
No entanto, observa-se e com razão que
esta medida não resolveria senão muito
incompletamente o problema. E porquê?
Porque, nas visitas às cooperativas, a
Comissão do Boletim não teria, com os
cooperadores o contacto preciso para atingir
os objectivos que se procuram. Nessas visitas
estabelecer-se-ia contacto, aliás sempre valioso, com as Direcções das Cooperativas e
com um ou outro dos seus filiados. Porém, as
Direcções das Cooperativas, dispondo já de
pouco tempo para o seu trabalho de todos
os dias, não têm humanamente a possibilidade de averiguar, com a profundidade
requerida, o que pensam os seus filiados —
os nossos leitores —• do Boletim Cooperativista». E estariam os outros cooperadores,
que se encontrassem nessas visitas ocasionais, em condições de exprimir o pensar
da grande massa dos seus consócios?
Conclui-se, portanto, ser necessário que
o Boletim encontre nas cooperativas quem
o possa orientar sobre a melhor maneira
de interessar os cooperadores pela sua leitura, isto é, que haja nelas alguns amigos
especialmente dedicados a auscultarem o
que pensam dele os seus consócios, e investigarem até que ponto ele lhes interessa,
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A Almadense comemorou com entusiasmo e espírito progressivo, mais um aniversário,
ponto de partida para novos empreendimentos e realizações. Firmada numa já tradicional
experiência — 69 anos — a sua massa associativa mostra-se interessada e decidida cm
fomentar e desenvolver o espírito e as possibilidades de melhoria de vida que a cooperação
permite aos que a praticam.
E o programa das festas comemorativas realizou-se como se segue:
Dezembro — Dia 27 — Dia do Filho do Associado — Distribuição de brinquedos e
um Acto de Variedades, no Salão de Festas da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense,
gentilmente cedido para o efeito.
Dia 29 — Torneio Relâmpago de Ténis de
Mesa com a participação de equipas das
cooperativas Almadense, Pragalense, Piedense. Caixa Económica Operária.
Janeiro — Dia 3 — Sessão Solene. Antes
de aberta a sessão, o presidente da Assembleia Geral, Augusto Santana Araújo, saudou
a cooperativa festejada. A sessão foi presidida pelo representante da Unicoope — Desidério Costa — e secretariada pelos delegados
das seguintes congéneres: Sacavenense—José
Jorge; Piedense — Manuel Moor; Linha do
Estoril — José Vicente; sócio n.° i da Almadense — Abel Teixeira; Barreirense — Francisco A. de Almeida; Ajudense — Júlio
Duarte; 2. Comuna — Carlos Nogueira;
Alhos Vedros — Manuel António Pires.
a

Domingos Feliciano Semedo — representante da Comissão Cultural da Piedense
saudou a cooperativa em festa e leu uma
mensagem da Comissão Cultural Feminina
da sua cooperativa, que assinalava a importância do esforço da mulher na realização
do ideal cooperativista.
Manuel António Pires, da Cooperativa de
Alhos Vedros e outros dirigentes e cooperadores enalteceram o ideal cooperativo como
meio de emancipação e defensor dos interesses do povo.
Foram entregues aos vencedores do torneio
de pingue-pong. medalhas e taças que couberam às equipas da Piedense, Almadense,
Pragalense e Caixa Económica Operária.
Ao encerrar a sessão, Desidério Costa eongratulou-se com as afirmações de confiança
pronunciadas por todos os cooperadores c
pelo progresso que se tem realizado no meio
cooperativo. Referiu-se ao crescente desen-

volvimcnto da UNICOOPE e fez votos para
que muito em breve se alargue a sua acção
por uma comparticipação cada vez mais
larga das cooperativas associadas.
Entre a muito numerosa assistência contavam-sc muitas senhoras. Seguiu-se um bem
servido beberete gentilmente oferecido pela
Almadense.
No dia 5 proferiu uma palestra o Prof. Tomás da Fonseca.

Novos Corpos Gerentes
COOPERATIVA

PIEDENSE

Em assembleia geral foram eleitos os
novos corpos gerentes da Cooperativa «Piedense», para I960, tendo sido escolhidos:
ASSEMBLEIA GERAL — Presidente: Filipe Andrade Moreira; 1." Secretário: Joaquim da Conceição Sim-Sim; 2." Secretário:
Alvaro Mariani.
DIRECÇÃO — Presidente: Jaime Ribeiro
Lourenço; Vice-Presidente:
Domingos Pereira da Costa; 1." Secretário: Armando
Henriques da Silva; 2." Secretário: Marques
Isidro Machado Viegas; Tesoureiro: Joaquim
Correia Peças; V ogais: Victor Fernandes
Costa, Manuel Moor, Jorge Vieira Neto,
Francisco Machadinho, Domingos Preguiça
e Manuel Calvário.
CONSELHO FISCAL — Salvador Monteiro Gomes, Carlos Jóia, Raúl Filipe e
Eduardo dos Santos Mascarenhas.
fl

C O O P E R A T I V A
até que ponto a sua linguagem lhes é agradável. Esses amigos seriam naturalmente os
correspondentes
do Boletim nas Cooperativas.
Voltamos assim à ideia de sempre: à
necessidade de haver correspondentes do
Boletim em cada cooperativa.
Pensamos que as Cooperativas, na passagem do 9." aniversário do «Boletim
Cooperativista» poderiam meditar, mais uma
vez, neste problema que é tanto delas como
do seu órgão de imprensa.
Os aniversários das realizações cooperativistas devem ser comemorados lançando
bases para novos empreendimentos. E o
Boletim Cooperativista é, verdadeiramente,
uma realização das cooperativas e que estas
devem desenvolver e aperfeiçoar.

*A SOCIAL DA

COVILHÃ»

Em Assembleia Geral foram eleitos os
novos corpos gerentes da Cooperativa «A
Social da Covilhã», para I960, tendo sido
escolhidos:
ASSEMBLEIA GERAL — Francisco Alves
da Costa, José de Cruz Melchior, José da
Costa Valentim e Francisco Carrilho.
DIRECÇÃO — João Ramos, António da
Costa Ruivo, Mário Dias, Manuel Pinto,
Luís dos Santos Manteigueiro, João Nunes
da Silva, Manuel Pinto Duarte, Francisco
Duarte Mineiro, António João Carrilho.
CONSELHO FISCAL — J o s é da Costa
Ferri nho, Mário Gonçalves Lourenço Ribeiro, Manuel da Cruz Inácio e José Maria
Antunes.

O V E R D A D E I R O ESPÍRITO D E ECONOMIA M A NI F E S T A -SE

PELA

VONTADE D E AUMENTAR O S E U P O D E R D E COMPRA.

C O O P E R A T I V A S F U N D A D A S POR
MULHERES E PARA AS MULHERES
Já não é um começo, mas uma realização
que conta cinco anos de actividade, o que
nos expõe o relatório da «Sociedade Cooperativa Feminina de Karachi)), no Paquistão.
«Lançámo-nos numa aventura comercial
única, de mulheres, para as mulheres.
«As associadas têm uma grande fé em si
próprias, convictas que podem realizar com
êxito a sua obra, com a ajuda das suas irmãs do Paquistão e dos outros países». «Não
representamos nós a maior parte dos consumidores da humanidade?»
É por esta introdução que a Sociedade
Cooperativa Feminina de Karachi nos apresenta a sua obra, cujos fins visam a «melhorar em todos os domínios as condições de
existência».

Examinando o seu programa, pareee-nos
reviver a inspiração dos Pioneiros de "Rochdale, nas suas consequências próximas e
longínquas:
— introduzir o espírito de economia e um
plano de auxílio entre os membros e a sua
família;
— melhorar as condições de trabalho dos
ofícios domiciliários, estimular a produção de
artigos feitos à mão ou à máquina e promover a sua venda pela criação de centros de
distribuição;
•— fazer empréstimos às associadas que lhes
permitam a compra de materiais;
— importar matérias primas para a produção;

o

o o
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— exportar os produtos fabricados;
— facilitar aos seus membros o acesso à
instrução pela aquisição de livros ou outros
meios de formação;
— facilitar aos pobres a obtenção de produtos farmacêuticos, ou higiénicos;
— ajudar as pessoas a viver segundo os
princípios da limpeza, da higiene, de uma
alimentação racional.
Entre os objectivos mais longínquos ressaltam fins sociais e morais tais como: a fundação de hospitais, escolas infantis, centros
de trabalho e de todas as instituições capazes de ajudar o povo, de o educar, de aumentar o seu nível de vida.
A sede da Sociedade Cooperativa Feminina
é em Karachi, mas tem núcleos em várias
localidades. Cursos de bordados, de corte, de
costura, estão organizados tanto na capital
como em outras regiões. Os artigos fabricados e exportados são muitos e variados: vestidos femininos, objectos de madeira, dc
marfim, de latão, bonecas, instrumentos de
música, carpetes, brinquedos, louças, artigos
dc couro, etc.

L:

É com admiração que nos regozijamos com
as nossas irmãs desse país da Ásia, fazemos
os nossos melhores votos de êxito, desejando
que a sua iniciativa realize o que a sua
secretária geral Begum Musharrif tão bem
exprime no seu relatório: «Trabalhar pela
organização de um sistema que permita à
grande maioria ter possibilidades de satisfazer as necessidades da vida e gozar uma
existência mais feliz na cooperação».

0 quq é uma Comissão Feminina ?

:

rr

«Mulher com cesta de flores», gravura tie Sá Nogueira executada na
Cooperativa «Gravura»

i

É um agrupamento de mulheres que quer:
— promover no seu meio o conhecimento
das vantagens da cooperação;
— ajudar a dona de casa a resolver os
seus problemas familiares;
— aumentar os conhecimentos das mulheres em tudo o que diga respeito ao seu papel
familiar e social.
Quem pode ser membro das Comissões Femininas?
— As mulheres associadas da cooperativa.
— As esposas c filhas dos cooperadores.
Se na sua Cooperativa existe Comissão Feminina, inscreva-se nela e colabore.
Se na sua Cooperativa ainda não existe
Comissão Feminina, tenha a coragem de ser
pioneira. Converse com algumas das suas
amigas e mãos à obra.
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O sector cooperativo é constituído pela ligação das cooperativas das várias espécies
(de consumo, de produção, de produtores individuais para transacções em comum, de
habitação, de credito, de seguro, de divisão de latifúndios, de encorporação dc minifúndios, etc., etc.) formando um sistema social de auxílio mútuo e de planejamento das relações económicas (...)•
Três aspectos, suponho eu, cumpre considerar no sector cooperativo. A saber:
a) a sua completude; b) a sua extensão relativa na vida económica de um país; c) a sua
velocidade de propagação através da massa populacional.
a) Chamo completude à maior ou menor
variedade de artigos de que se faz produção
dentro do sector cooperativo, à diversidade
de ramos industriais em que a actividade da
Federação se manifesta, ao número de necessidades de consumo a que pode dar satisfação o dito sector.
Sabe-se, por exemplo, que se pode considerar notavelmente completo o sector cooperativo da Grã-Bretanha. A União Abastecedora da Inglaterra possui duas centenas de
unidades fabris, que empregam uns sessenta
milhares de operários, relativos aos ramos de
indústrias mais diversas, desde o da moagem, o da tecelagem, o da saboaria, o da
conservaria, o do mobiliário, o do vestuário,
até à fabricação de bicicletas, de caminhões,
dc máquinas de coser, de gramafones, de
pianos e de máquinas agrícolas. Em 193-1,
quando se estava em menos do transcurso de
um século sobre a data da fundação da
cooperativa de Rochdale, já a Central era
proprietária de plantações de palmeiras nas
costas ocidentais do continente africano e
servia-se de navios de transporte seus. Havia
estabelecido agencias de compras nos grandes centros comerciais do Globo, e armazéns
de depósito cm vários pontos da Europa;
era o maior comprador de trigo canadiano
no mundo; as suas fábricas moageiras eram
as mais importantes da Grã-Bretanha; possuía 139 estabelecimentos fabris, de variadíssimas indústrias, entre as quais a de lacticínios, a de toucinho, a de vinagre, a de
levedura, a de combinações de chá, a de
preparos de café, cacau e chocolate, a de
biscoitos, a de conservas, a de sabão, a de
óleos, a dc picles, a dc margarina, a de tipografia, a de litografia, a de encadernação,
a de fios dc cardagens, a de carvão, a de
tecidos, a de alfaiataria, a dc sapataria, a
de lataria para conservas, a de mobiliário
de toda a espécie, a de escovas, a de automóveis, a de artigos dc aço, a de motores,
a de bicicletas, a de talheres, a de balanças,
a de olaria, a de arreios, a de porcelana, a
de folha de Flandres, a de tintas c de vernizes, a de drogas e dc produtos químicos ( . . . ) .

b) Por extensão dc sector cooperativo designo cu a percentagem, maior ou menor de
todo o conjunto da produção nacional que é
feita por cooperativas, ou pela Federação
das Cooperativas. Na Suécia, por exemplo,
o sector económico do cooperativismo é já
hoje cm dia considcrávclmeutc extenso,
ademais dc notável pela completude. Da
agricultura não será exagero o dizer-se que
se encontra toda ela eooperativizada. Quanto
4

à extensão do cooperativismo na indústria,
lembrarei que a Federação das Cooperativas
da Suécia produz 90% de todo o óleo comestível, 68% das lâmpadas eléctricas, 50% das
caixas registadoras, 30% da maquinaria vegetal, 30% da pasta de papel, 30% das massas alimentícias, 28% da aveia, 25% do vestuário para crianças, 20% de sabão, 25%
dos flocos de milho, 13% dos adubos azotados, 12% dos super-fosfatos ( . . . ) .
c) Chamo velocidade de propagação de
um movimento cooperativo à relação entre
o aumento de extensão que nele ocorreu e
o tempo que levou a realizar-se. A Federação das Cooperativas de Consumo suecas instituiu-se há pouco mais de cinquenta anos,
aliás de maneira ultra-modesta e tímida, e
já hoje no país o sector cooperativo tem a
extensão assombrosa que um pouco atrás se
indicou. A primeira cooperativa de consumo
da Finlândia foi fundada há apenas seis dezenas de anos, e já hoje um quarto da produção nacional se encontra eooperativizada
em cooperativas de consumo, ao passo que
se realiza pelas mesmas cooperativas uma
terça parte de toda a venda por miúdo ( . . . ) .
Aqui cumpre notar o seguinte: o sector
cooperativo, quando suficientemente incrementado, não é só para os sócios das cooperativas que faz diminuir o custo de vida,
senão que para toda a população nacional,
porque obriga à baixa dos preços que marcam as empresas do sector capitalista. A Federação das Cooperativas de Consumo, sempre que realiza a produção de um artefacto
fica sabendo quais os preços ao público que
já dão um lucro razoável ao produtor; marca
esses preços, bastante inferiores aos do sector
capitalista, e vê-sc este forçado a abaixar os
seus, procedendo ao alinhamento com os
preços cooperativos. Na Suécia, por esta maneira, conseguiram-se nos preços reduções
enormes (•••).
Aqui surge uin problema no espírito do
leitor: como conseguir o capital suficiente
para tornar completo o sector cooperativo?
Não será difícil, parece-me a mim, se houver espírito cooperativo no povo.
Podem as cooperativas de consumo acumular capitais de considerável importância por
meio da constituição de duas espécies de
recursos; a) as reservas colectivas indivisíveis; b) os retornos diferidos a que se tem
dado com pouca propriedade o nome de «reservas individualizadas».
Há cooperativas que adoptam as duas
espécies.
No primeiro dos sistemas — o das reservas
colectivas indivisíveis — amcalha-se no fim
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do ano económico uma certa percentagem
dos excedentes líquidos, que vai somar-se à
reserva já existente. Sobre esta reserva não
têm os sócios direito algum individual.
Ao que se pensa, as reservas colectivas
expressam bem o carácter de continuidade
do movimento cooperativo, o que ele tem de
intrinsecamente social e comunitário, de generoso e cívico, de sacrifício do egoísmo de
cada um dos sócios à obra comum moral-eeonómica, —• já que se trata de porções dc
dinheiro de que todos definitivamente se desapropiam; mas apresenta talvez uma desvantagem sensível: a de se constituírem urr
tanto mecanicamente, sem que cobre o sócio
consciência nítida de estar contribuindo, por
meio delas, para a grande faina da reforma
social; sem que aí actue em plena luz de
consciência a vontade esclarecida de cada
um.
Não seria de mover o espanto o dizer-se
que muitos sócios de cooperativas não chegam sequer a dar-se conta de que contribuen^
para as reservas colectivas.
Os retornos diferidos, por seu lado, cuida-sc que apelam com maior relevo para a
consciência cooperativa dos associados ( . . . ) .
Em suma: que pressupõem maior dose de
espírito cooperativista, assumindo por isso
valor moral superior.
Neste sistema, o retorno que compete a
cada um dos sócios (ou só uma percentagem
desse retorno) fica retido na cooperativa,
creditado na conta do associado, para só lhe
ser entregue alguns anos mais tarde (suponhamos uns seis). É um empréstimo do sócio
à cooperativa, feito pelo transcurso daqueles
seis anos.
Vê-se, pois, que os retornos diferidos não
impõem ao cooperador (como as reservas
colectivas indivisíveis) o abandono definitivo
de qualquer quantia; mas, sendo elas uma
retenção de carácter temporário sobre o montante do retorno a que ele tem direito, rÊÊ
correr à mentalidade cooperativa do sóeuT
cm maior grau que as reservas indivisíveis,
as quais se constituem automaticamente, por
assim dizer.
Considera-se que assumem, além disso, eficácia educativa particular, pelo facto de exigirem, em cada ano, uma combinação precisa
e de teor numérico — tal percentagem do
devido retorno — entre o cooperador e a
cooperativa. Assim, todos os anos é levado
o sócio a tomar consciência da medida exacta
da sua participação no esforço comum, no
acréscimo dos recursos financeiros que se
põem ao serviço da transformação social.
Cada sistema tem vantagens suas, e creio
que a ambos se deverá recorrer.
Ora bem: os dois tipos de recursos, criteriosamente aplicados, permitem realizar progressivamente a completude do sector cooperativo, — comprando-se granjas, montando-se fábricas, criando-se escolas, adquirindo-se
acções de empresas capitalistas, e estabclc(Contlnua na pág. 7)

INICIOU A SUA VIDA A COOPERATIVA
DOS PROFISSIONAIS DE SEGUROS
DO SUL DE PORTUGAL
O que nos disse o seu Presidente — Onde se
verifica a vantagem do Pré-Empacotamento
por Carlos Galino
Eram 15 horas 30 minutos do dia 14 de
Novembro de 1959, quando o Sr. Hildebrando
Barata de Carvalho, presidente da Cooperativa dos Profissionais de Seguros do Sul
de Portugal, acompanhado pelos restantes
membros Directivos, franqueou em acto
inaugural a entrada aos sócios e suas famílias nas instalações daquela nova Cooperativa.
Não houve sessão solene, discursos, nem
copo d*água, houve sim, alegria, entusiasmo e palavras de louvor para a equipe
que dirigida pelo Sr. Barata de Carvalho,
conseguira em tão pouco tempo, realizar
uma obra tão notável.
Estava sem mais formalidades, a partir
desse momento funcionando o «Estabclcci, mento de Víveres» de uma nova Coopera'tiva.
Nós, acompanhámos a visita da Direcção
da Unicoope, que não quis faltar com a sua
presença a esta inauguração.
A dinâmica Classe de Seguros estava em
festa, tinha finalmente a sua Cooperativa.
Foi com alegria que verificámos, que
tanto o Sr. Gumbefcirio Alameda como o
Sr. Desidério Costa, digníssimos Presidente
e Secretário da União Cooperativa Abastecedora, eram unânimes em manifestar a sua
satisfação, felicitando a Cooperativa em
festa, pelo atraente, moderno e higiénico
aspecto do «Estabelecimento» inaugurado.
A nossa missão não era só visitar a nova
Cooperativa, era também colher algumas palavras do seu Presidente para o nosso «Boletim».

Aspecto mais pormenorizado

-

Um sugestivo aspecto das modernas e amplas instalações. Note-se a mesa destinada ao
pre-empacotamento
(Foto cedida por F. Ramadas)
Assim, procurámos num momento de mais
calma, conseguir que o Sr. Barata de Carvalho nos concedesse uma curta entrevista.
No entanto devido aos muitos afazeres no
momento, o Presidente da Cooperativa em
festa, tentou adiar a entrevista solicitada,
o que conseguimos lograr dizendo-Ihe o
muito interesse que todos os Cooperativistas
tinham em o ouvir.
Finalmente, este nosso amigo acedeu, e
então, instalados no Gabinete da Direcção,
principiámos a nossa conversa.
Diga-nos Sr. Barata de Carvalho, qual o
motivo porque a Direcção a que preside,
optou começar as actividades com a inauguração da «Secção de Víveres»?
Prontamente a resposta foi dada.
Como é do conhecimento geral, os «Víveres» são os artigos de primeira necessidade, e

do bom aproveitamento

do espaço e do variado sortido
(Foto cedida por F. Ramadas)

como de há algum tempo para eá estão muito
oscilantes, e ainda pelas informações que os
nossos associados nos iam fornecendo, de
que esses géneros eram fornecidos pelos retalhistas com produtos de deficiente qualidade, resolvemos enfrentar o problema, e
todos os meus colegas da Direcção foram
unânimes em afirmar de que devíamos iniciar as nossas actividades pelo fornecimento
aos nossos Associados de todos os artigos de
mercearia, e montar conjuntamente as Secções de «Perfumaria e Tabacaria».
Julgo que o meu amigo tem conhecimento
de que temos sócios em 78 Sociedades Seguradoras, e para que todos pudessem beneficiar das vantagens da «Cooperativa», resolvemos também, efectuar a indispensável distribuição domiciliária. Para isso, comprámos
uma camioneta, que dentro dos primeiros
quinze dias de cada mês, entregará, tanto
cm Lisboa, como nos arredores, directamente, em casa dos associados, as compras que
nos requisitarem.
Pela visita que fez, continuou o Sr. Presidente, teve ocasião de observar que os artigos que fornecemos são de primeira qualidade, e a preços um pouco mais baixos do
que os do mercado retalhista. Além disso,
procurámos que esses artigos fossem todos
empacotados. No entanto, alguns deles,
ainda não vêm empacotados da origem, c
assim são por nós empacotados nas horas
«livres».
Com esse f i m , estudou-se a distribuição
das estantes e a localização do balcão, para
que toda a gama de artigos estivesse à mão
dos nossos empregados, para que, nas horas
de «aperto» os nossos associados, pudessem
ser atendidos rapidamente.
Lembro-lhe que as Sociedades Seguradoras, encerram às 18 horas, e que o nosso
«Estabelecimento» tem que fechar às 19 horas, portanto tivemos que contar com uma
hora de movimento excepcional. Foi em
parte, essa a razão que nos levou ao pré(Continua na pág. 7)
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Cinema

Por R A U L C O R R E I A D E C A S T R O
{da

Parece-me que uma das qualidades do
cooperador é ver os homens em seu corpo
de carne, osso e personalidade única, com
uma necessidade urgente de aprenderem a
dominar a sofreguidão alienatória do lucrativismo e começarem a viver.
Escreveu António Sérgio: 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.
JÉ evidente que o esclarecimento dos cidadãos por uma escola verdadeira, um jornalismo atento, uma arte autêntica, facilitará
a descoberta do cooperativismo como superação dos males inevitáveis dos sistemas
económicos em uso.
Hoje, a seguir aos jornais e à televisão, o
cinema é o mais extenso e profundo meio
de contacto com o grande público.
N u m livro recentemente publicado, «O
que é o cinema», Ernesto de Sousa escreve,
em capítulo dedcado à produção em cooperativa:
«No que diz respeito às cooperativas de
espectadores, destinadas a apoiar um cinema
independente e novo, elas constituem uma
defesa contra a concentração dos interesses
comerciais 'e industriais que tendem a fazer
do cinema o veículo dos preconceitos e taras
que analisámos. A este respeito terminaremos com as palavras de Serge Lang, ao
introduzir as teses do Congresso Internacional do Cinema de Basileia em 1945. Referindo-se ao aumento de custo crescente da
produção cinematográfica, ao predomínio
de uma técnica progressivamente onerosa, e
à diminuição da liberdade criadora, Lang
observa:

Coop.

*A Social

da

Covilhãò

Essas cooperativas de produção também
tornarão possível dotar com meios suficientes as equipas duma nova vanguarda cujos
ensaios são necessários para a evolução da
arte cinematográfica. N ã o esqueçamos que
todas as grandes descobertas artísticas no
plano do cinema forma devidas a ((Outsiders».
«Esta tarefa imensa não poderá ser cumprida senão quando conseguirmos interessar
progressivamente os espectadores na qualidade do espectáculo que lhes é apresentado
nas salas escuras.»
José Ernesto de Sousa é um homem de
cinema, entusiasta, activo, que tomou a decisão de fazer cinema em Portugal, «não
como mero divertimento, mas sim como
forma de expressão com responsabilidades
estéticas e culturais», pois crê que o Cinema
é a maneira mais funda e capaz de se encontrar com o seu (e nosso) tempo. Foi co-realizador do documentário «O Natal na
Arte Portuguesa», autor da sequência e montagem do primeiro filme português submarino, «No fundo do mar»; realizou algumas
curtas-metragens; participou em Hamburgo
e outras cidades estrangeiras, em congressos
e estágios de cultura cinematográfica e trabalhou em Paris como assistente do realizador Jean Delannoy. Muito interessado pelas
artes plásticas, f o i crítico da actividade dos
artistas portugueses nas revistas: Portucale,
do Porto; Vértice, de Coimbra e é, actualmente, na Seara Nova, de Lisboa. Colabora
no Dicionário da Pintura Universal, em
curso de publicação.

EM

ÁFRICA

COOPERATIVA

A

ACÇÃO
ALAROA-SE

A União Cooperativa do Kilimandjaro —
tem 36 anos de vida, nela estão filiadas 38
cooperativas que em 1958 produziram 5.821
toneladas de café. Dispõe de:
— Um hotel que pode alojar 100 pessoas;
— uma biblioteca com acolhedora sala de
leitura onde são assiduamente pedidos
livros de história, de ciências sociais e de
ciências aplicadas;
— um colégio onde os estudantes aprendem
inglês, matemática, técnica cooperativa,
dactilografia, estenografia.
Em Ghana — 413 sociedades agrupam
33.000 associados. A maior parte destas sociedades são cooperativas agrícolas que agrupam produtores de cacau.
A Nigéria Oriental conta com 800 cooperativas que englobam mais de 80.000 cooperadores.

A Comissão Cenrral da Aliança
Cooperariva Inrernacional
reuniu-se em Paris

A Comissão Central da Aliança Cooperativa reuniu-se em Paris, de 11 a 14 de
Janeiro. Estiveram presentes delegados de
23 países representados na Comissão Central (Alemanha Ocidental, Inglaterra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Dinamarca,
Finlância, Ghana, Grécia, Islândia, Itália,
Japão, Noruega, Pakistão, Roménia, Suécia,
Suíça, Checoslováquia, U . S. A., U . R. S. S.,
Sentindo necessidade de actuar sobre o Jugoslávia). A presidência foi dada aos
ambiente cultural português é redactor prin- Presidentes dos Cooperadores da Lorena e
cipal da revista de cinema «Imagem» e f o i da Federação Nacional das cooperativas de
um dos fundadores do Cine-Clube Imagem, Consumo.
de Lisboa.
A reunião da Comissão Central e de or«Esta perigosa evolução não poderá ser
Trabalha agora no filme «Dom Roberto», ganismos especializados, tinham por objeceficazmente combatida, senão por aqueles o qual é, em parte, financiado pela Coopetivo não somente preparar o 21.° congresso
que, hora a hora, xelim a xelim, dólar a rativa do Espectador, onde se reuniram
da A. C. I . que, depois do congresso de Padólar, franco a franco, financiam a indús- jovens actores, escritores, estudiosos do ciris (1954), do de Estocolmo (1957), terá
tria do cinema: os espectadores. Só quando nema, jornalistas, cooperadores, espectadores
lugar em Lausanne em I960, mas também
os espectadores tiverem tomado consciência interessados na transformação do panorama
aprofundar o estudo das questões mais imda sua importância e do papel dúbio que cultural português.
portantes do desenvolvimento cooperativo:
lhes é distribuído, é que o «mau» filme
Falando do «Dom Roberto», baseado em o desenvolvimento da cooperação nos paípoderá ser extirpado. N ã o nos referimos ao
argumento de Leão Penedo, disse Ernesto ses economicamente sub-desenvolvidos, o
filme falhado, porque não há receita ou
de Sousa em entrevista publicada no «Diá- auxílio técnico a estes jovens movimentos
fórmula para realizar um filme com qualirio de Lisboa», de 14-11-59: «A revaloriza- cooperativos e as reprecussões da evolução
dade artística, mas sim ao cinema proposição do quotidiano, o desejo de situar o técnica sobre a cooperação.
tadamente concebido de acordo com certos
indivíduo no seu contexto real, uma certa
Há já muito tempo que a cooperação
esquemas cuja característica mais detestável
fidelidade aos ambientes e décors naturais aparece como um meio privilegiado de
é o escamoteamento da realidade.
e acima de tudo uma preocupação em en- assegurar um crescimento harmonioso às
«Para enfrentar as potências económicas contrar o homem comum e em não o de- economias dos países que recentemente se
que dominam os destinos do cinema, é ne- formar serão bàsicamente as finalidades a tornaram independentes. É honroso para
cessário mobilizar os milhões de consumi- atingir com «Dom Roberto».
os movimentos cooperativos ocidentais e
dores sem os quais esta indústria não subÉ obrigação de todos nós, homens comuns para a Aliança cooperativa ter tentado, na
sistirá. ..
que temos saído envergonhados do cinema medida das suas possibilidades, dar um au«Multiplicando o número de espectadores onde por vezes calha vermos um filme por- xílio fraterno aos movimentos cooperativos
que se interessam pelo desenvolvimento tuguês, ajudar esta ideia de reanimar o da África, Ásia e Oceania, Caraíbas e Amédesta arte, será possível assegurar em todos cinema nacional pela sua edificação em rica do Sul, e de ter assim discretamente
os países a projecção de filmes produzidos moldes cooperativistas.
mas eficazmente, contribuído para uma topor cooperativas de produção constituídas
A sede da Cooperativa do Espectador é mada de consciência das exigências do propor associações de espectadores de cinema. na Rua do Crucifixo, 116, 3.°, em Lisboa.
gresso económico.
G

Iniciou a sua vida a Cooperativa dos Pro- C O O P E R A T I V A S E
flssionais de Seguros do Sul de Poitugal
(Continuação da pág. 5)
-empacotamento do açúcar, feijão, grão,
arroz, colorau, marmelada, e, quando há
com fartura —, o bacalhau.
Alem da rapidez e perfeição do serviço,
levámos principalmente em linha dc conta
a protecção higiénica que damos a estes
produtos.
E o nosso entrevistado, entusiasmado,
chamou-nos a atenção para o facto de, nestas modernas instalações, não existir uma
única «tulha».
E dissc-nos, que a sua Direcção teve sempre a preocupação dc excluir completamente
a anti-higiénica «tulha». Interrompemos o
Sr. Barata de Carvalho, para lhe perguntarmos onde guardavam o açúcar, feijão, arroz,
massas, etc., etc., se não existiam tulhas.
Resposta pronta: Nos sacos de origem.
Quando o pessoal está livre, naquelas horas «mortas» de que lhe falei, procede ao
pré-empacotamento. Usamos para isso sacos
de 1, 2 e 5 quilos pois parece-nos serem
esses, os tipos mais correntes.
Observe, que tanto as estantes como o
balcão, são em material D E X I O N ligados
entre si por parafusos, cobertos de madeira
ou pedra mármore, sistema esse, que nos
pareceu ser o mais higiénico c ao mesmo
tempo o mais fácil dc adaptação, pois se um
dia tivermos que nos mudar derivado ao
nosso crescimento, somente será necessário
desmontar c tornar a montar noutro local,
aumentando ou diminuindo conforme as
nossas necessidades.
Diga-nos Sr. Presidente, quantos sócios
tem actualmente a cooperativa que dirige?
— Cerca de mil, mas com grandes possibilidades de esse número ser duplicado cm
breve.
Então Sr. Barata de Carvalho, a sua Cooperativa está aberta a todas as pessoas que
se queiram associar?
— Não meu amigo, a inscrição de associados nesta Cooperativa está limitada à classe
seguradora, quero dizer, aos profissionais
^ ^ i n s c r i t o s no seu Sindicato, e também abrangendo os empregados dos seguintes organismos: Caixa Sindical, Grémio dos Seguradores c os desta Cooperativa.
O que pensa o Sr. Presidente da Unicoope
— União Cooperativa Agastecedora, pois sei
que a sua Cooperativa está nela filiada?
Penso que é uma organização de alto valor no campo Cooperativista, e da qual só
poderão vir a ser beneficiadas as Cooperativas que nela se filiarem. Além disso, a
Unicoope é responsável por um Boletim mensal que contém ensinamentos de tão grande
valor na prática do cooperativismo que é
pena que a maioria dos associados das diversas Cooperativas não tenham disso conhecimento e, consequentemente, não sejam assinantes dele.
Não vê, Sr. Presidente, viabilidade de
obter a expansão desse Boletim a dentro
da massa associativa da sua Cooperativa,
uma vez que o acha de tanta utilidade?
Parecc-me que essa expansão poderia trazer de certo modo vantagens à boa eficiência

COOPERAÇÃO
Por

FERNANDO RAU JÚNIOR

( C o o p , dos Trabalhadores de Portugal)

Não podemos negar a grande acção que
teve o «Boletim», na unidade cooperativa.
No entanto, esta unidade limitou-se a uma
«colaboração independente», isto é, as cooperativas trabalham em conjunto, mas sentem-se independentes nesse mesmo conjunto.
É aqui, penso, que conviria reflectir —
associados e direcções —. H á determinadas
cooperativas que estão numa deficiente situação económica. Outras que estejam numa
boa ou melhor situação, prestar-lhes-iam
auxílio na medida das suas possibilidades.
Claro que, a colaboração intercooperativa,
não se limita só a isto, ela iria ao ponto
de dar preferência aos produtos e aos serviços de uma outra cooperativa, incitar esta
ou aquela (prestando assistência à formação
de novos serviços, apoiando a formação de
novas cooperativas, etc.).
Podemos fazer uma ideia do que resultaria
para o movimento a longo prazo, do desaparecimento desta colaboração independente.
Igualmente a colaboração poder-se-ia fazer
entre os sócios das cooperativas, seria até
um dos primeiros passos a dar: excursões
com visitas combinadas, ou, no período chamado de férias, cooperadores convidarem
para sua casa cooperadores de uma outra
região (tendo havido anteriormente um contacto) e em outro período de férias haveria
reciprocidade.
A família cooperativa, engrandece-se, no
entanto, os seus membros encontram-se dispersos através da superfície territorial; torna-se necessário, portanto, aproximá-la, criar
nela o espirito de que pertencem ao mesmo
tronco, como uma família que tenha o seu
ponto de partida algures e que, pelos acontecimentos da vida se tenha disperso. Esta

mesma família, não perde no entanto os
contactos, seja por carta ou pela ocasião de
folga em que se hospeda no ponto de origem,
restabelece a força dos laços existentes,
criando-o igualmente em novos membros que
apareceram entretanto. Na época seguinte,
fazem nova troca, concentrando-se num outro
ponto onde está um dos dispersos membros
da família e assim por diante.
Esta pequena historieta, podia ilustrar
bem o que conviria fazer a família cooperativa. E antes de mais nada, criar-se-ia uma
ideia de mútua colaboração entre os cooperadores que directa ou indirectamente ajudaria o desenvolvimento do movimento
cooperativo.
A própria palavra cooperação, significa:
auxílio mútuo, ajuda, colaboração. Nestes
três pontos, poderemos ver o sentido que o
movimento cooperativo tem. Eu sei que
ainda está muito arreigado entre nós, que
o cooperativismo tem uma função essencialmente económica ( embora essa ideia comece
a evoluir). O cooperativismo é um ideal
colectivo, consequentemente, há necessidade
de criar amizade e laços entre os membros
dessa colectividade.. Visto que as pessoas
se uniram para comprarem todas, mas ficam
individuais, no objectivo que é a compra
para si.
Claro que a evolução natural, levará ao
alargamento da ideia e portanto, o colectivo
económico passará para o colectivo humano,
no entanto, nós, podemos apressar esta evolução, criando organizações que levem a ela.

SECTOR COOPERATIVO
{Continuação da pág. 4)

dos nossos serviços, mas por agora não me
parece oportuno lançarmo-nos na indispensável campanha para obter a anuência da
massa associativa, visto que outras preocupações afectas à nossa Cooperativa terão
de absorver por completo a nossa atenção.
Contudo estou convencido de que num f u turo mais ou menos próximo será possível
dar realidade a essa expansão e até que não
seria difícil encontrar entre os nossos sócios
alguns que quisessem prestar a sua colaboração numa secção do referido «Boletim» dedicada à Indústria Seguradora.
E com estas palavras de esperança, demos
por terminada a nossa entrevista, pois não
era humano continuar a tirar mais tempo ao
Sr. Barata de Carvalho, que com a sua boa
vontade havia tornado possível estas linhas,
num dia tão movimentado como era, o da
inauguração da Cooperativa a que preside.
Bons êxitos Cooperativos para os nossos
Amigos de Seguros, são os sinceros votos
deste «Boletim».
N. R. — A partir do próximo número este
«Boletim-» passará a inserir nas suas colunas
uma secção intitulada «SEGUROS» que será
dirigida por Carlos Galino, da Cooperativa
dos Profissionais de Seguros do Sul de Portugal.

eendo-se laços de sustentação recíproca das
cooperativas de consumo com as produtoras.
Podem coexistir, aliás, a produção pela
Federação Geral das Cooperativas e a produção realizada particularmente por cooperativas de consumo que a cometem por si. Entre
nós,
a cooperativa da Cova da Piedade
adquiriu uma granja por 800 contos (saídos
do montante das suas reservas) para cultivo
de hortaliças e criação de porcos, e a cooperativa do Seixal seguiu-lhe o exemplo.
Outras cooperativas as imitarão mais
tarde, ainda que existam unidades produtoras da Federação Geral das Cooperativas
do País.
É o que sucede em nações estrangeiras
onde está adiantado o cooperativismo.
O melhor seria, suponho eu, reunir as reservas das cooperativas (distribuídas hoje
por vários bancos, sem vantagem para o
progresso do cooperativismo) num Banco
Cooperativo Nacional ou numa Secção de
Crédito às cooperativas dentro da Caixa Geral de Depósitos, modificando-se para isso
os estatutos desta, se houvesse um Governo
que com tal concordasse.
(De «O cooperativismo—objectivos e modalidades», pág. I , X X a X X V ) .

AS COOPERATIVAS

E OS

ASSOCIADOS

Por JOAQUIM NUNES GANHÃO
(í/o Cooperativa

Nos vários anos em que f u i dirigente da
minha cooperativa contactei com muitos
associados e, infelizmente, foi-me dado ver
a existência enorme de consócios que apenas são cooperativistas pela ambição do
bónus.
Atendendo à diminuta e ainda deficiente
propaganda do Cooperativismo no nosso
país, temos de concordar e até de admitir
a lógica daquela ambição, que assim passa
a ser naturalíssima.
Há cooperativas que já há muito proporcionam aos seus associados além das vantagens materiais do retorno, assistência médica a baixíssimos preços, e num futuro
muito próximo subsídios na doença, invalidez e até no funeral, pelo que não podem
nem devem ser consideradas pelos sócios
apenas como instrumento lucrativista.
Todo o indivíduo que assume a responsabilidade concernente a um associado de
cooperativa, devia passar a considerá-la
como parte integrante da sua casa, da sua
vida.
A Cooperativa oferece já muitas vantagens que amenisam as dificuldades de vida
dos associados, e com o decorrer dos anos
ali se há-de alicerçar em nossa opinião o
futuro de todos os cooperadores e seus familiares.
Mas para que a cooperativa possa cumprir cabalmente a sua missão real e palpável
torna-se necessário que todos os associados
contribuam sem pestanejar, com todo o seu
entusiasmo, apoio incondicional e cumprimento integral de todos os seus deveres para
com a cooperativa que devem considerar
como sua segunda casa.
Naqueles mesmos anos, contactei com
muitos associados, que mais tarde se esqueceram das vantagens enormes que lhes concedia a sua cooperativa, e o que ainda é
mais triste e lamentável, esqueceram-se de
cumprir com os seus deveres de homens
probos, honestos.
São incalculáveis os prejuízos causados
às cooperativas por indivyduos deste jaez
que sem escrúpulos, ainda conseguem i n filtrar-se nestas organizações, que são símbolos de honestidade.
Mas ao f i m e ao cabo e apesar de todas
as contrariedades as cooperativas hão-de
continuar a singrar como até aqui, e os
desonestos só conseguem dar uma tristíssima ideia da sua mal formada mentalidade.
Só indivíduos possuídos de mentalidades
tacanhas, atrasadas, podem proceder de
forma a prejudicarem-se a si, e ao seu semelhante, porque prejudicam organizações
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colectivas que trabalham para o bem colectivo.
N o entanto, aqui quero e é de toda a
justiça destacar aquele grande número de
associados que, em flagrante contraste, e
ainda com esforços inauditos cumprem i n tegralmente com os seus deveres.
São, pois, estes associados os verdadeiros
sustentáculos das cooperativas e a causa do
progresso que nas mesmas hoje se regista.
Há associados, alguns de quase nula cultura,
mas possuidores em alto grau do sentido da
verdadeira cooperação, porque dos bónus
que lhes competem os não levantam, preferindo antes capitalizar durante anos colocando assim o seu capital ao serviço da sua
cooperativa, e o que é de realçar, sem qualquer remuneração.
Se todos os associados, e em especial
aqueles a quem não faz falta os retornos
procurassem proceder de igual modo, capitalizando também, o progresso que hoje se
nota lento, seria amanhã rápido e fulgurante.
É preciso, tornar-se urgente que todos os
cooperadores estejam cada vez mais e verdadeiramente impregnados do ideal cooperativo para que mais rapidamente se possa
atingir a independência económica e consequentemente a completa emancipação do
cooperativismo português.
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Verifiquei, com mágoa, que houve esquecimento de registar, em Setembro, a realização da primeira assembleia geral da Cooperativa do Espectador, que teve lugar no
Centro Espanhol, em Lisboa, e se destinou
à eleição dos corpos gerentes. Presidiu o
arq. Keil do Amaral e os resultados foram
os seguintes:
ASSEMBLEIA G E R A L — V í t o r Palia, Rogério Paulo, Rogério Ribeiro e Alberto
Andrade.
D I R E C Ç Ã O — D i n o r a h de Carvalho,
dr. João Sá da Costa, Manuel da Fonseca,
Vasco Granja, eng. Frederico Kesler, arq.
Duarte Nuno Simões e José Ernesto de
Sousa; suplentes: António Campos, João
Guedes e dr. Glicínia Quartim.
a

CONSELHO FISCAL — Manuel Luís Batoreo, arq. José Borrego e José Estêvão
Sasportes; suplente: Vasco Branco.

Depois da eleição foram projectados quatro filmes, dos quais dois de Vasco Branco
(pintor, residente em Aveiro); um dos f i l mes era um desenho animado colorido (Figuras e Abstracto), pintado directamente na
película (processo do canadiano McLaren)
e o outro um documentário sobre as salinas
de Aveiro (Sol, Suor e Sal).
Os outros dois filmes exibidos eram de
António
de Campos (funcionário da Escola
A ECONOMIA EMANCIPADORA
Industrial de Leiria); o primeiro era a ciEm Assembleia Geral realizada em 20 nematização do conto de Loureiro Botas
de Dezembro do ano findo, foram eleitos «O Tesouro». Loureiro Botas é natural de
para os corpos directivos, os cooperadores: Vieira de Leiria e nessa terra de pescadores
arranca matéria para os seus contos; neste
ASSEMBLEIA
GERAL
filme António Campos aproveitou para i n Presidente — Alberto Alves Cristóvão;
térpretes os próprios personagens inspirado1. ° Secretário — Gonçalo Pinto de Sousa; res de Loureiro Botas. O outro filme era
2. ° Secretário — Manuel dos Santos Bar- adaptação da narrativa «O Senhor» de M i roso; Vice-Presidente — José de Almeida; guel Torga e nele colaboraram os actores
1.° V o g a l — G r e g ó r i o da S. Loureiro; 2.° Vo- do Grupo de Teatro Miguel Leitão, de L e i ^
gal — Manuel Druguete.
ria, que, há pouco, ganharam o 1. prémio
do Concurso de Teatro Amador (para mais
DIRECÇÃO
pormenores sobre a actividade destes cineasPresidente — Álvaro Beato; Secretário —
tas veja-se o n.° 32 da revista «Imagem»).
Abel Capote; Tesoureiro — António AntuPor f i m f o i apresentado o «Teatro Dom
nes; Suplentes — José Nunes Baptista, Pedro Ribeiro Henriques e João Augusto Roberto», fantoches de António Dias, com
o mesmo título do primeiro filme que José
Machado.
Ernesto de Sousa vai realizar, com a ajuda
CONSELHO
FISCAL
da Cooperativa do Espectador e argumento
Presidente — Horácio Marques; Secretá- de Leão Penedo.
rio — Estêvão Teixeira Paulo; Redactor —
Notar: a presença de elementos da proJoaquim Mendes; Suplentes — Ilídio Carlos víncia nos corpos gerentes e o convívio
de Almeida, José dos Santos e Raul Mar- activo realizado em torno do objectivo espetins.
cífico desta cooperativa: o cinema.
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«Quando tivermos transformado as nossas
cooperativas em focos de vida colectiva, teremos a certeza de trabalhar, não para construir uma torre de Babel, mas para assentar
os alicerces de uma nova época de civilização
mais nobre.»
HANS MULLER

