BOLETIM

O que primeiro interessa não é existirem cooperativas;
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Machado

Três aspectos fundamentais têm caracterizado a acção do homem: acção sobre a natureza, sobre a sociedade e sobre si mesmo.
Em todos eles pela técnica, pela ciência, peia associação, por fecundas reformas, pela
imprensa, por eficientes métodos educativos e outros mais factores, se tem notabilizado a
Inglaterra.
É especialmente digna de nota a acção exercida há um século e dezasseis anos por um
^rupo de operários tecelões da cidade industrial de Rochdale, do condado de Lancashire.
™
Em 1844 os operários de Rochdale esforçaram-se, mas em vão, por obter um aumento
de salário que os arrancasse à miséria em que viviam. Vinte e oito dentre eles resolveram
então associarem-se, libertando-se de todo e qualquer salário, e abrindo assim, um novo
caminho na vida social. Seriam como os pioneiros da América desbravadores intemeratos
dos sertões. A sua divisa seria amizade e equidade. E , consequentemente, chamaram à sua
associação: Associação amigável dos equitativos pioneiros de Rochdale.
Apesar de pobres, alguns deles mesmo muito pobres, comprometeram-se a dar cada um
por semana 2 pennies, depois 3; e no fim de dezoito meses conseguiram juntar 2S libras.
Empregaram essa quantia em comprar por grosso o necessário para manter a própria
família e as famílias que se lhe afreguesassem. Compravam géneros nas melhores condições
possíveis, e revendiam-nos com um lucro mínimo. Puderam desta forma comprar farinha,
arroz, manteiga e outros géneros que vendiam aos sábados numa loja que arranjaram
numa ruela. Vendiam sempre a pronto pagamento. E porque vendiam num espírito da
mais estrita honestidade e mais barato do que em outros estabelecimentos comerciais, e os
géneros eram da melhor qualidade, obtiveram desde logo numerosa freguesia.
Dentro em breve o número de sócios aumentou, e com ele a prosperidade da associação. Os lucros tornaram-se cada vez maiores. De começo eram divididos apenas entre os
sócios, ou seja entre aqueles que pagavam a quota de 3 pennies semanais, seguidamente um
dos sócios teve a ideia de levar todos os compradores a participar nos lucros da empresa,
igualando-se assim os seus interesses com os deles.
^
Desde então cada comprador passou a receber um boletim com a indicação do que
Jpagara. De três em três meses faziam-se as contas e via-se quanto a receita ultrapassava a
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N O V A S ADESÕES D E COOPER A T I V A S vieram engrossar a
massa cooperadora integrada na
União Cooperativa Abastecedora
— U N I C O O P E —e fortalecer o
caminhar firme para uma mais
acentuada e m a n c i p a ç ã o económica dos consumidores associados.
FAZER P A R T E DA UNICOOPE
significa, para as Cooperativas
e para os cooperadores, possuir
mais força, dispor de um potencial financeiro e associativo que
lhes permitirá novos empreendimentos, novo progresso.
PARTICIPAR NA U N I C O O P E
S I G N I F I C A , portanto, para os
cooperadores um acréscimo de
possibilidades de melhorarem o
seu nível de vida, o qual se acentuará à medida que mais adesões
se forem verificando.
É PRECISO, E N T R E T A N T O ,
Q U E OS C O O P E R A D O R E S
S I N T A M que a adesão das Cooperativas à sua U N I Ã O representa para eles o dever de cooperar para além das suas sociedades
— o dever de cooperar, através
destas, com todos os consumidores associados.

(Continuação da pdg. 7)

Empresas do Estado que se transformam
em Sociedades Cooperativas
por MOISÉS DA S I L V A RAMOS
(da A s s o c i a ç ã o dos Inquilinos Lisbonenses)

Não se tem cansado o mestre António mento que parecer oportuno e o pessoal das
Sérgio, através da sua vasta obra de educador cooperativas já estiver idóneo para poder
cooperativista, de nos dar ensinamentos c encarregar-se de maiores trabalhos), pasindicações de como se poderia atingir aquilo sando mais tarde as empresas do Estado para
a que ele chama «a Nação Cooperativa»: O sector cooperativo da economia. E o sector
à Federação das Cooperativas de Consumo do Estado até esse tempo deveria escoar os
cm coordenação com todas as outras formas seus próprios produtos através das cooperade sociedades cooperativas: agrícolas, habi- tivas de consumo».
tacionais, operárias de produção, etc., estaria
Estamos assim em face de todo um proreservado o papel de planificadora da eco- grama, diremos nós, que ciu muito poucas
nomia à base nacional.
palavras diz fudo, desde o momento que as
E as empresas do EstadoF Os chamados cooperativas estejam capacitadas para a
serviços públicos: transportes, gás e eleetri. grande tarefa de humanizai a ec-cnomía
cidade, portos, grandes fábricas nacionaliza- subtrainde-a ao poder dos burocratas.
das, como prevê António Sérgio que a coisa
Um sonho, dirão muitos. Nem o Estado,
se possa passar? Quais seriam as relações fosse qual fosse, estaria disposto a abdicar
entre estes dois soctoresi o cooperativizado- e das suas prerrogativas, nem as cooperativas
13 estatizado?
teriam capacidade para administrar os gran.
Ouçamo-lo nas «ías-«ConfissCes dure Coe- des sefvijès públicos, nem as empresas fabris
-jerativistas: —^ «... cassando mais tarde ana do Estedc, Naturalmente que --. qualquer
•JíCiprtíaaC áo Estado (quandô cbegiíe v isoffiMÍ cútyparativiãtu éoaic nós õtforre' í^gc s fór-

mula da regie cooperativa, mas deixemos
esta por hoje c tomemos conhecimento dum
facto, simples mas impressionante, que vem
desmentir aqueles que nos poderiam alcunhar
de utópicos. No Canadá, na província do
norte denominada Saskatchewan, o Estado
transferiu para as cooperativas os seus importantes armazéns distribuidores de produtos comerciais e ainda várias empresas de
pesca com as suas fábricas de conservas e
mais aparelhagem.
A primeira transferência foi promulgada
em princípio de 1959 e trata de todos os
armazéns do Estado intitulados «Serviços de
distribuição da província» que passaram a
denominar-se «Serviços Comerciais Cooperativos da Região do Norte». O Conselho de
Administração desfa sociedade cooperativa
compreende militantes cooperativistas e funcionários do Governo, fórmula que nos parece feliz, pois permite manter a continuidade da administração e vai. encaminhando
os cooperadores para a gerência da sua pró.
pria sociedade. Prevê-se na lei que trata desta
transferência que gradualmente os funcionários, memeros do Conselho de Administwrs^rov "irSo—rrdendo-r^ lagar- aos-.sóc!e& úzr

C O N H E C E A C O O P E R A T I V A DE C R E D I T O
E CONSUMO DE VÍVERES DE BRAÇO DE PRATA ?
p o r CARLOS

CALINO

Há 63 anos que este baluarte do cooperativismo português foi fundado. Precisamente,
no dia 1 de Janeiro de 1897, Braço de Prata
inaugurou a sua Cooperativa.
Beni, caros leitores, vamos desloear-nos
até Braço de Prata, e principiar a nossa
visita.
A cooperativa está instalada em edifício
próprio, moderno, composto de dois andares.
Recebidos com toda a cordialidade pelos
directores, David Rogério da Silva; Presidente da Direcção, Fernando José Oliveira
dos Santos, 1.° secretário, António dos Reis
Pereira, 2.° secretário, Duarte Anastácio,
tesoureiro, Raul Crisóstomo do Rosário, presidente do Conselho Fiscal, Clemente da
Costa, relator e Domingos da Costa Ferreira,
secretário do mesmo Conselho Fiscal, demos
início à visita das modernas e atraentes instalações comerciais e sociais desta cooperativa.

A Comissão Feminina, que está totalmente
integrada na Secção Cultural e Recreativa,
composta pelas senhoras D. Júlia da Costa
Correia, D. Beatriz da Conceição Ferreira,
D. Júlio Morais e Benvinda Carqueja, meninas Maria Riearda Crisóstomo da Silva,
Ivone Duarte Barroso, Olga Casanova e Isabel Ferreira, não se têm poupado a esforços
para alindarem esta atraente sala social.
Colocaram em todas as janelas, cortinados,
sanefas e reposteiros, e nas paredes pequenos
«apliques», demonstrando um gosto apurado.

No primeiro piso, estão situadas as secções de víveres, fanqueiro, louças, drogaria,
vinhos, armazém e gabinete da Direcção.

É de salientar a colaboração da senhora
D. Beatriz da Conceição, que à parte dos
serviços prestados à Comissão Feminina dá

Mas a missão destas devotadas cooperadores não se tem limitado a estas decorações,
organizam várias festas com um bom gira-discos comprado e oferecido à Cooperativa
por elas, que conseguiram uma quotização,
de algumas dezenas de esposas de sócios. Em
todas as iniciativas e espectáculos da Comissão Culutral tomam parte activa com o seu
trabalho e arranjo de cenas.
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As paredes estão ornamentadas com vários
expositores contendo pequenas utilidades domésticas, tais como: panelas de pressão, ferros de engomar, cafeteiras c torradeiras eléctricas e relojoaria. Estas vitrines dão um
aspecto atraente à sala principal.
No segundo piso encontram-se instaladas
as secções recreativas e cultural. A todo o
comprimento do edifício, vemos uma ampla
sala, com um apetrechado palco, que serve
para teatro e ao mesmo tempo por uma
ideia feliz, de sala de leitura, pois que não
possui dependência para Biblioteca, a qual
se encontra numa das paredes do palco cujos
armários servem de porta para os camarins
em dias de espectáculo; secção de televisão,
conferências, assembleia, jogos e balneários,
enfim, o indispensável para uma melhor
convivência diária entre associados.

AS COMISSÕES FEMININAS PREPARAM AS-MULHERES A PARTICIPA'REM

MAIS

DIRECTAMENTE

.VIDA DAS COOPERATIVAS,

da secção
viveres

NA

colaboração especial à Comissão Cultural,
principalmente em dias de espectáculo, em
que ornamenta o palco, a sala e até o Bufete.
Fomos apresentados aos membros da Comissão Cultural e Recreativa, composta pelos
associados Serafim Aranha, Manuel Mendes
São Pedro, José Carqueija, Cândido da Silva, Emídio Mendes Saraiva, António dos
Santos Coelho, Vítor Manuel Constantino,
Mário Luís de Castro e Eduardo Santos
Duarte.
Informam estes nossos amigos que a Secção Cultural e Recreativa está subdividida
em: Teatro, Biblioteca e outras iniciativas
tais como excursões e propaganda.
O grupo cénico é composto por 16 cooperadores, e ensaiado pelo associado Mário Luís
de Castro. A sua acção tem sido a todos os
títulos brilhante, tendo levado ò cena várias
peças, de que destacamos o «Prémio Nobelx.
Estes talentosos amadores, têm actuado óm
diversas localidades do País, com agrado
geral, estando actualmente ensaiando novo
reportório a fim dc efectuarem: representações em várias colectividades. Pena ç quo às
Suas tongén«res a qtíem têm tíferexMo Ws áètfe
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Fachada
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Cooperativa

préstimos para possíveis actuações não tenham utilizado os serviços de tão prestimoso
grupo, que só pretende elevar o bom nome
da cooperativa pois que a sua actuação é
completamente gratuita.
A Biblioteca tem 366 volumes, despertando a leitura entusiasmo entre a massa associativa, que não só poderá utilizar u:n;^
agradável salinha, que é o palco, destinado
a esse fim, como também fazer a requisição
dc livros para serem lidos nas suas residências. Informam-nos que esperam dentro em
breve adquirir novas obras, a fim de que
a Biblioteca esteja sempre a par com as
últimas novidades literárias.
Têm também alguns Grupos Excursionistas, compostos por sócios que têm organizado
várias excursões às outras cooperativas, destaeando-se a que se efectuou ao Norte do
País o ano passado.
Estão em estudo várias excursões para o
Sul, esperando-se farta concorrência de associados, pois tais visitas além de darem a
conhecer a terra pátria têm, também, por
finalidade, aproximar os homens, que labutam na defesa dos interesses económicos de
todos nós.
Convidados a instalarmo-nos no gabinete
da direcção, e rodeados pelos seus membros!
vamos principiar a segunda fase da nossa*
missão, pois temos interesse em conhecer o
presente e as previsões para o futuro da
Cooperativa de Braço de Prata.
— Diga-nos, amigo David Rogério da Silva, quantos sócios tem actualmente a cooperativa a que preside?
— 433, e esse número não é muito maior,
em virtude das instalações e, muito principalmente, das nossas directrizes de trabalho,
não comportarem por agora, mais sócios, estando portanto suspensas novas admissões.
— Quer explicar-nos, por favor, o que
quer dizer por directrizes de trabalho?
— A Cooperativa de Braço de Prata não
tem empregados. São os directores e cinco
sócios que efectuam os aviados. Por este motivo, a cooperativa só abre as suas portas 3
partir das 17 horas, e não queira saber o
tamanho da. «bicha» dc sócios que aguardam
a altura de efectuar as suas compras. Resultam daí demoras e uma sobrecarga para nós
que nos ocupa o '.«emp^-de tal fornia, qíie
; -•' -'--(GôrttwttídçSo
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O artista e o seu tempo
Num louvável e compreensível espírito de
alargamento de interesses intelectuais, têm algumas comissões culturais promovido em suas
cooperativas a realização de exposições de pintura, recitais de poesia e de música, conferências
e debates entre artistas e o público cooperador.
Bem hajam pelo espírito renovador.
Associando-nos às realizações das comissões
culturais, muitas das quais têm a participação
feminina, aqui transcrevemos alguns passos da
conferência «O artista e o seu tempo» que Albert Cammus — um dos grandes escritores da
nossa época — pronunciou no grande anfiteatro
da Universidade de Upsala (Suécia) em 1957,
após lhe ter sido atribuído o Prémio Nobel da
Literatura.
«Que é, pois, a arte? Nada de simples, isso
é certo, E é ainda mais difícil sabê-lo no meio
dos gritos de tanta gente que se encarniça em
•tudo simplificar. Quer-se, por um lado, que o
génio seja esplêndido e solitário; intimani-no,
•por outro lado, a parecer-se com todos. A rea'idade é, ai de nós, mais complexa. E Balzac
fê-lo sentir em uma frase: «O génio parece-se
com toda a gente e ninguém se parece com
eleií. Do mesmo modo com a arte, que não é
nada sem a realidade, e sem a qual a realidade
é pouca coisa. (...) A arte é, em certo sentido,
uma revolta contra o mundo no que ele tem
de fugaz e de inacabado; não se propõe, portanto, nada que não seja dar uma outra forma
a uma realidade que é constrangida-, porém, a
conservar porque é ela a fonte da sua emoção.
(...) Quanto mais forte é a revolta de um artista contra a realidade do mundo, tanto maior
pode ser o peso do real que o equilibrará. Mas
este peso não pode nunca sufocar a exigência
solitária do artista.

•

A obra mais elevada será sempre, como nos
trágicos gregos, em Melville, Tolstoi ou Moiière, aquela que equilibra o real e a recusa que
o homem opõe a este real, cada um deles fazendo ressaltar o outro, num- jorro incessante
que é o próprio da vida alegre e atormentada.
Surge então, de longe, um mundo novo, diferente do de todos os dias e, no entanto, o mesmo, particular mas universal, cheio de inocente
insegurança, suscitado por algumas horas pela
força e a insatisfação do génio. (...)
O profeta, religioso ou políico, pode julgar
•no absoluto e aliás, como sabemos, não se priva
,de o fazer. Mas o artista não pode. Se julgasse
no absoluto, repartiria sem cambiantes a realidade entre o bem e o mal, faria melodrama.
O fim da arte, pelo contrário, não é legislar
OU reinar; é em primeiro lugar compreender.

pagiie

o o o

das
coopera
doras

n.° vinte 8 quatro

« C A B E Ç A » — Litografia a preto de Cipriano Dourado
na cooperativa « G r a v u r a »

— executada

dos homens e a loucura da criação, a solidão
insuportável e a multidão extenuante, a recusa
e o cometimento. Ela caminha entre dois abismos, que são a frivolidade e a propaganda.
Nessa linha de cristas em que avança o grande
artista, cada passo é uma aventura, um risco
extremo. Nesse risco, contudo, e só nele, encontra-se a liberdade da arte. (...) SÓ a liberdade
tira os homens do isolamento; a servidão por
Nós outros, escritores do século XX nunca sua vez, não paira senão sobre uma multidão
estaremos sós. Devemos saber, pelo contrário, de solidões. (...) Cada grande obra torna mais
que não podemos evadir-nos da miséria comum admirável e mais rica a face humana, eis todo
e que a nossa única justificação, se alguma há, o seu segredo. E não bastam milhares de camestá em falar na medida dos nossos meios, por pos de concentração e grades de células para
aqueles que não podem jazê-lo. Mas devemos obscurecer este perturbador testemunho de digfazê-lo, de facto, por todos os que sofrem neste nidade. É por isso que não é verdade que sc
momento, quaisquer que sejam as grandezas, possa, mesmo provisoriamente, suspender a culpassadas ou futuras, dos Estados e dos partidos tura para preparar uma nova. Não se suspende
que os oprimem: não há para o artista carrascos o incessante testemunho do homem sobre a sua
privilegiados. É por isso que a beleza, mesmo miséria e a sua grandeza, não sc suspende
hoje, sobretudo hoje, não pode servir nenhum uma respiração. Não há cultura sem herança
partido; não serve, a longo ou a curto prazo, e não podemos nem devemos recusar seja o que
senão a dor ou a liberdade dos homens. (...) for da nossa, a do Ocidente. Quaisquer que
A lição que então encontra na beleza, se for sejam as obras do futuro, estarão elas inteirahonestamente tirada, não é uma lição de egoís- mente carregadas do mesmo segredo, feito de
mo mas de dura fraternidade. Assim concebida, coragem e de liberdade, alimentado pela audácia
a beleza nunca escravizou qualquer homem. de milhares de artistas de todos os séculos e
E desde há milénios, todos os dias, a todos os de todas as nações. Sim, quando a tirania mosegundos, aliviou, pelo contrário, a servidão de derna nos mostra que, mesmo acantonado na
milhões de homens e, muitas vezes, libertou sua profissão, o artista é o inimigo público, ela
alguns deles para sempre. Para concluir, talvez tem razão. Mas presta assim homenagem, por
atinjamos aqui a grandeza da arte, nesta per- seu intermédio, a uma .figura de homem que
_
pétua tensão entre a beleza e a dor, o amor nada até aqui pôde. esmagar».. .
Mas nenhuma obra de génio foi jamais fundada
sobre o ódio ou o desprezo. É por isso que o
artista, chegado ao termo da sua marcha, absolve
em vez de condenar. Não é juiz mas justificador. É o perpétuo advogado da criatura vivente,
porque vivente. Advoga realmente pelo amor
do próximo, não por aquele amor longínquo
que degrada o humanismo
contemporâneo
como catecismo de tribunal. (...)
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Os relatórios dc gerência reflectem o progresso cooperativista
Começámos a publicar iieste número réfe-rèneias resumidas aos Relatórios da gerência
das Cooperativas no ano de 1959.
Podemos ter a satisfação de mostrar aús
nossos leitores que, na generalidade, as
Cooperativas portuguesas continuam a progredir, registando de ano para ano, não só
maior movimento de consumo ou de produção, mas também a entrada de sócios que
vêm engrossar a família cooperadora.
Quer as Cooperativas velhas de muitos
anos, com valiosa experiência de bons e
maus períodos, quer as Cooperativas jovens
que não podem usar da mesma vantagem,
todas elas vêm dizer nos seus Relatórios que
avançavam mais alguns passos.
Todos os cooperadores portugueses, portanto, poderão verificar, contentes sem dúvida, o progresso do movimento de que fazem parte.
Pena é, no entanto, que algumas cooperativas, nos seus Relatórios, não citem os
êxitos dos outros cooperadores, pois os processos de uns devem reflectir-se no conjunto
do movimento, como exemplo e como incitamento.
Os associados das Cooperativas deveriam
sentir nos Relatórios que o seu mundo não
se resume à sociedade de que participam, e
que outros cooperadores têm a sua mão estendida para eles. As vitórias da UNICQOP E , por exemplo, bem como o seu notável
desenvolvimento, deveriam ser postos suficientemente em relevo, como êxitos que a
todos pertencem, porque a todos favorecem.
Que as cooperativas nos desculpem este
reparo.
COOPERATIVA
D E L O R D E L O DO OURO
Aquisição de mais uma furgoneta, ficando,
assim, dois carros ao serviço da distribuição
domiciliária. Compra de um terreno para a
construção do novo edifício da Cooperativa.
Aumento de cerca de 885 contos no movimento anual de distribuição de géneros, em
relação ao ano de 1958, tendo atingido a importante soma de 4.875 contos aproximadamente. Tinha no fim de 1959, 1.813 sócios.
COOPERATIVA DOS T R A B A L H A D O R E S
DA FOZ DO DOURO
As mercadorias distribuídas aos associados
em 1959 atingiram o valor de 5.275 contos
aproximadamente, ou seja mais 1.731 contos do que em 1958. Ascendeu a 1.422 o
número de associados, tendo sido admitidos
399 em 1959.
COOPERATIVA DOS OPERÁRIOS
P E D R E I R O S PORTUENSES
A aplicação dos granitos polidos continua
eom larga projecção, estando a colher-se os
resultados da propaganda desenvolvida. As
oficinas eneontram-se apetrechadas para poderem satisfazer as maiores exigências e foi
possível concorrer a novos mercados no país
c no estrangeiro. No prosseguimento do seu
plano de expansão, esta Cooperativa expôs
4

os Seus produtos na Feira das Indústrias
Portuguesas, na Feira de Amostras de Produtos Portugueses em Leopodeville e na
«The Building Exhibition)) de Londres.
COOPERATIVA

ALMADENSE

Criou-se uma secção de «charcuterie» e
mercearias finas, com balcão frigorífico.
Procederam a vários melhoramentos, alguns
muito importantes, como a instalação dc
uma nova masseira mecânica na padaria e de
duas somadoras eléctricas e uma máquina
calculadora no serviço de controle dos débitos dos sócios. Foi criado o empacotamento prévio. O aumento de consumo em
relação a 1958, foi de IS,2 % na Mercearia,
38 % na Peixaria, 75 % no Talho e 34,4 %
na secção de Fanqueiro. O valor total das
mercadorias entregues aos sócios no ano de
1959 totalizou cerca de 11.586 contos. Foram admitidos durante o mesmo ano 137 sócios, havendo no final 1.069 associados.
COOPERATIVA DOS FUNCIONÁRIOS
DOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS
Registou-se um aumento de 32 sócios no
ano de 1959. O valor dos empréstimos passou
de 1S3 contos em 1958 a 460 contos em 1959
e o valor de géneros distribuídos passou respectivamente de 488 a 600 contos. Efectuaram-se visitas culturais e festas de confraternização.
CRÉDITO SOCIAL POVEIRO
Os empréstimos concedidos em 1959 atingiram o valor dc 111.700S00. No final do
exercício o valor dos empréstimos em movimento era de 339.355S00. Foram admitidos
durante aquele ano 10 novos sócios. Distribuição gratuita* do «Boletim Cooperativista»
por todos os sócios que o desejam.
COOPERATIVA DOS S. M. D E GÁS
E E L E C T R I C I D A D E DO PORTO
Aumentou cerca de 42 % o movimento em
«fazendas» e 28 % em géneros, o que, no
total, representa um acréscimo de 790 contos em relação a 1958. O movimento total
foi de 3.200 contos em 1959. Admitiram-se
97 novos sócios no mesmo ano.
COOPERATIVA DO POVO P O R T U E N S E
Foram atribuídas a alguns operários maiores remunerações do que as tabeladas pelo
contrato colectivo de trabalho. Aquisição de
móveis e de material tipográfico no valor de
21.678S00. Concessão de prémios de cooperação a vários familiares de associados. Aquisição dc novos volumes julgados merecedores
de figurarem na Biblioteca. Registou-se a
admissão de 158 novos sócios em 1959. Foram efectuadas obras de melhoramentos na
sede.
CAIXA ECONÓMICA OPERÁRIA
O quantitativo de géneros distribuídos em
1959 aumentou de 106 contos em relação ao
ano anterior, o que representa um acréscimo
de quase 30 %. Registou-se sucesso apreciá-

vel na secção de recreio. O serviço de Biblioteca registou um movimento de saída de livros que se avalia cm 470 volumes. Além
disto, a Comissão Cultural teve outras actividades interessantes de carácter recreativo.
Procedeu-se a obras de melhoramentos. Foram admitidos 116 novos sócios.
COOPERATIVA

OPERÁRIA
VEDROS

D E ALHOS

Continua o movimento progressivo, registando-se um aumento dc 184 contos no consumo cm relação ao ano anterior. Admitiram-se 47 novos sócios. O retorno foi de
87 contos aproximadamente (5 % ) .
COOPERATIVA SEGUNDA COMUNA
Procedeu-se a obras de beneficiação na
sede e adquiriram-se móveis de utilidade.
VerifieoLi-se uma melhoria na distribuição de
mercadorias no montante de 696 contos. Foram admitidos 14 sócios durante o ano de
1959.

As novas instalações d o posro
clínico da C o o p . Piedense
A. CANANÃ
A Sociedade Piedense, deu mais um passo
em frente na sua forte estruturação ao inaugurar, no dia 8 de Maio, as suas novas instalações dos serviços médico-sociais, equipados com o mais moderno material cirúrgico.
Ac acto inaugural esteve presente o sr.
Dr. Veiga Torres, Sub-delegado de Saúde
em Almada, que afirmou: (...) Nós não podemos de forma alguma divorciar-nos da
vontade dos homens que querem fazer mais
e melhor e é, realmente, com satisfação que
eu venho aqui; tenho a certeza, que vossa
vontade me há-de ajudar no programa, que
temos a traçar para melhoria dos habitantes
deste concelho (...) Assistiram ao acto, além
deste ilustre médico, os Srs. Drs. Edmundo
Freitas, Seabra, e Grilo Evangelista, vários^
delegados das Cooperativas Almadense, Praá
galense e Unicoope, e ainda muitos associados da Cooperativa em festa.
As novas instalações dispõem de um posto
clínico com quatro salas, para consultas e
tratamentos, e ainda uma sala para consultas
de genicologia e obstetrícia, equipada com
um aparelho de diatermia, o quâl permite às
associadas da Piedense fazerem tratamento a
baixos preços.
No final quisemos ouvir o delegado da
Unicoope, que nos afirmou. «Achamos muito
interessante, e é com bastante agrado que
(...) nós, cooperadores portugueses, assistimos a inaugurações de obras sociais, como
hoje na Cooperativa Piedense. Tudo que se
passa no «campo assistencial», nunca será
demais, pois há muito por fazer. Esperamos
que seja um princípio para que outras cooperativas compreendam que não deve ser
apenas vender, o suficiente para uma cooperativa tornar-se indispensável, e que a assistência chegue a todos os associados.
Durante o ano anterior foram efectuados
7 . 8 7 0 serviços de consulta e 1 4 . 5 1 1 serviços
de enfermagem, o que mostra bem o valor
social que o cooperativismo pode representar
no nosso país.
Que as palavras convincentes de Germano
da Costa, sejam a esperança de que os dirigentes da Cooperativa Piedense, continuarão a fazer mais e melhor.

Agua

mole

em
por VIRGÍLIO CAMPOS P O R T E L A
(da Coop. Almadense)

Sem menosprezar a função social do cooperativismo, que deixaremos para outra altura, falemos hoje da sua função puramente
económica.
Se é certo que o movimento cooperativo
em Portugal, já conta com mais tie meio
século de existência, não é menos certo que.
apesar de tudo, ainda se encontra na sua
infância.
No que respeita às cooperativas de consumo, pois são estas que de sobremaneira nos
interessam, temos notado alguns progressos,
a que nós chamaremos melhoramentos, e
que pouco ou nada impulsionam a nossa
aperrada máquina cooperativista. Deita-se
abaixo uma parede para fazer uma secção
mais amplas; juntam-se duas secções de menor movimento para dar lugar a uma nova
secção: e sobretudo, nalgumas cooperativas,
põe-se em prática o sistema de distribuição
domiciliária. O entusiasmo que animou este
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novo sistema de distribuição, foi a pouco e
Jouco abrandando, à medida que ia sendo
praticado. E hoje, estamos convencidos que
a maioria dos consumidores não o utilizam
por verem que não corresponde àquilo que
desejariam.
Uma das finalidades da distribuição domiciliária é, se não estamos em erro, reduzir
ao mínimo o tempo de espera do consumidor.
Este, após elaborar requisição dos artigos que
pretende e fazer sua entrega ao balcão, vai
para casa descansado e só lhe resta esperar
que os artigos requisitados lhe sejam entregues no domicílio, podendo portanto neste
interregno tratar dos seus afazeres. Teoricamente tudo isto está certo. Simplesmente, na
prática tem um aspecto diferente motivado
por enganos, preferências, etc.. E principalmente, porque todo o consumidor gosta de
ver, apreciar, escolher o que leva para seu
consumo, o que não poderá fazer no caso da
distribuição domiciliária.

Outra finalidade deste sistema de distri^ f m i ç ã o , c o de servir os sócios que habitem
longe da cooperativa. Neste caso, e pelos
motivos acima apontados, o sócio prefere
desloear-se à sua cooperativa para, à vista,
fazer as suas aquisições, a utilizar-se de tal
sistema.
Se quisermos, portanto, fazer progredir o
nosso movimento cooperativo, há que escolher outro caminho, optando por outro sistema de distribuição.
Sem sombra de dúvida que é no sistema
de distribuição dos géneros, onde se encontra
o fulcro do progresso (ou retrocesso) económico das cooperativas. Isto, evidentemente,
partindo do princípio duma boa administração. Mas uma boa administração não chega.
É preciso que essa administração dispa a
capa rotineira que lhe ofereceu a sua antecessora e faça progredir, evoluir a sua cooperativa.
No seu interessante trabalho «O Movimento Cooperativo Britânico», F . Ferreira da
Costa diz-nos: «Em primeiro lugar, estou
firmemente convencido de que sem um maior
aperfeiçoamento da técnica de distribuição a

retalho se torna extremamente difícil um
maior desenvolvimneto do cooperativismo no
nosso País... Na verdade, se as cooperativas
de consumo não procurarem acompanhar a
evolução do mercado retalhista, estarão,
mais cedo ou mais tarde, condenadas a uma
esterilidade imobilizante, senão a um fracasso completo».
Foi precisamente prevendo esta última hipótese, que a administração das cooperativas
nos países mais avançados, se libertaram
bem cedo do rotineirismo dos partidários do
«mais um andar», para acompanhar a evolução do mercado retalhista.
Acaso a administração das nossas cooperativas desconhecerá a solução de tão magno
problema que é ao mesmo tempo um problema de sobrevivência? Estamos intimamente convencidos de que essa solução não é
do seu desconhecimento. E então só lhes
resta um caminho a seguir: PÔR E M PRÁTICA O SISTEMA D E POSTOS D E DISTRIBUIÇÃO OU SUCURSAIS.
É este sem dúvida o único caminho que
nos fará «acompanhar a evolução do mercado
retalhista».
,A evolução é uma lei natural a que não
podemos fugir e que não perdoa. Aos que
por quaisquer motivos, não queiram ou não
possam acompanhar essa evolução ficarão
pelo caminho numa «esterilidade imobilizante», e, meus amigos, parar é morrer.
Torna-se pois necessário, senão imperioso,
que se saia do círculo vicioso que a rotina
criou ao adoptar o sistema de «mais sócios,
mais um andar... mais um andar, mais
sócios».
Ao acompanhar a evolução com a criação
de sucursais, a cooperativa nunca perderá a
sua função social de convivência e fraternidade. Embora alargando o seu âmbito económico, ficará sempre sendo o cérebro que
orientará a máquina cooperativista, então em
movimento.
Se é certo que algumas cooperativas de
consumo, não estão cm condições de abrir
sucursais, quer pela sua localização, quer
porque as suas instalações estão absolutamente à altura da sua massa associativa,
outras há que estão em óptimas condições de
pôr em prática tal sistema, principalmente
porque as suas instalações são demasiado
exíguas para o seu movimento associativo.
Queremo-nos referir aqui às cooperativas
da margem sul do Tejo, (já porque não conhecemos as do Norte do País) nomeadamente Almada, Piedade e Barreiro.
No que respeita à Cooperativa Almadense,
e a confirmar o que acima dissemos, no
relatório das contas da Gerência de 1959,
lê-se no seu preâmbulo: «Verifieou-se que as
nossas instalações já não correspondem ao
incremento da Sociedade. Limitar o número
de sócios aos já existentes afigurou-se-nos
egoísmo e tacanhez, porquanto seria suster
o desenvolvimento da nossa Cooperativa e
do Cooperativismo. Quanto a nós só há uma
possibilidade de fazer face a este incremento,
possibilidade essa que produzirá seus frutos

Ir ao seu encontro em vez de
esperar por eles
Todos os cooperadores portugueses mais
activos concordam, unanimemente, em que
o Boletim é um meio de acção cooperativista
indispensável: que, se não existisse, ter-se-ia
de criar.
Concordam também ser necessário que os
associados das cooperativas o leiam para melhor se ligarem entre si e à sua sociedade,
para melhor compreenderem o papel que têm
de desempenhar dentro desta, os seus direitos
e os seus deveres como associados e cooperadores, e bem assim a sua posição no conjunto da organização cooperativista, isto é.
como portugueses e como cooperadores.
Acontece, porém, que, quando se diz ser
necessário o Boletim chegar às mãos dos
associados das Cooperativas, formula-se mais
uma aspiração dc realização longínqua, condicionada ao evoluir do espírito cooperativista, do que propriamente um imperativo
que é preciso pôr em prática.
Ora se é verdade que os consumidores são
crescentemente atraídos para as cooperativas
e se, dentro de cada uma, há sempre mais
associados que se tornam cooperadores activos, também é verdade que tal não sucede
com um cruzar de braços. À acção das Direcções das Cooperativas, e dos cooperadores
que com elas colaboram, se deve o movimento dc adesões ao cooperativismo.
Este movimento porém precisa ser consolidado com o cimento da ideia, do espírito
cooperativista. E o Boletim, que as Cooperativas sustentam, tem de servir para isso
mesmo.
Ousamos, portanto, pensar que as Direcções das Cooperativas acham útil completar
a importante acção que têm desenvolvido
com o trabalho de formação cooperativista
dos seus associados, no qual o Boletim pode
ser uma ferramenta eficaz, e que não devem
esperar que sejam eles a descobri-lo e, expontâneamente, a procurarem adquiri-lo.
É evidentemente às Direcções das Cooperativas e às suas valiosas colaboradoras —
as Comissões Culturais —• que compete criar,
entre os seus consócios, o interesse pela
aquisição do Boletim. São elas que têm de
ir com o Boletim ao seu encontro, sem esperar que amadureça neles o desejo de o ler.
e tornará sem dúvida maior, muito grande,
a nossa Cooperativa e muito grande o movimento cooperativo, que é a criação de sucursais espalhadas por toda a vila» (o sublinhado é nosso).
Congratulamo-nos por sabermos que ao
menos a Direcção duma cooperativa já viu
que só na criação de sucursais, está a solução do seu problema (que, aliás, é de quase
todas as cooperativas de consumo) mais premente: o do aumento da sua massa associativa.
(Continua na pig. 7} "

S E G U R O S
Esta nova «Secção» é destinada a prestar
aos nossos leitores alguns curiosos apontamentos sobre as vantagens que o SEGURO
nos oferece e a conveniência em o efectuar
em alguns ramos que mais se relacionam
com a actividade humana.
O SEGURO é hoje tão necessário como o
pão que comemos, impondo-se como medida
de previdência, quer individual quer colectiva.
O SEGURO significa segurança dos nossos
valores e a transferência de responsabilidades, cuja grandeza não nos é possível suportar por nossa conta e risco.
Um INCÊNDIO, um A C I D E N T E D E
T R A B A L H O , um SINISTRO D E VIAÇÃO,
fazem perigar a estabilidade financeira de
qualquer actividade da vida social, quer
seja, uma Cooperativa, quer seja o nosso lar,
uma fábrica, etc., etc.
Uma Direcção cônscia das suas responsabilidades sabe antecipadamente que, ao efectuar um contrato de SEGURO, não está a
esbanjar o dinheiro à sua guarda. Está sim,
a transferir para uma Seguradora os possíveis prejuízos que advêm 'com a ocorrência
dum sinistro.
Só assim é possível trabalhar-se com tranquilidade, pois os escudos que se pagam
anualmente pelos SEGUROS não é dinheiro
mal gasto, mas sim uma medida de previdência que se impõe.
Um sinistro quer seja de INCÊNDIO, etc.,
pode surgir quando menos se espera. No
caso do INCÊNDIO, pense o meu caro leitor, qual seria a situação de uma Cooperativa ou do seu lar, uma vez consumidas
pelo FOGO, se o respectivo SEGURO não
tivesse sido feito?
O esforço de tantos anos em erguer uma
obra, ou a rechear uma casa, ficava reduzido em minutos a cinzas.
No entanto, se o SEGURO estivesse feito,
as proporções das suas consequências seriam
diminuídas e remediadas.
A SEGURADORA pagaria a indemnizações devida, e com ela a Cooperativa ou o
seu lar ressurgiriam das cinzas como fénis.
Um dia destes em conversa com a minha
mulher e depois de ter pago mais um recibo
dum dos meus seguros, ela fez-se esta pergunta: — Valerá a pena despender esse dinheiro?
Analisámos os prós e os contras, e chegámos, como aliás era lógico, à conclusão de
que só nos é vantajoso termos efectuado
esses Seguros, pois os escassos escudos que
anualmente pagamos, embora representem
um sacrifício, garantem-nos a cobertura de
prejuízos que nos podem surgir, e para os
quais as nossas possibilidades financeiras são
insuficientes para lhes fazer face.
O recibo que motivou esta conversa foi
o de INCÊNDIO e compreendemos desde
logo que aquelas dezenas de escudos, nos
traziam uma grande tranquilidade de espírito.
Todos que vivem só dos ordenados, devem
prever o que pode acontecer um dia. Sabemos, é certo, que dentro dos nossos orçaG
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mentos, esse pequeno dispêndio anual feito
com o pagamento do prémio, nos poderá
fazer falta para outras coisas, mas também
compreendemos que um SEGURO de INCÊNDIO, nunca é um luxo, visto que é tão
premente a necessidade, como é a da alimentação e vestuário.
É triste, quando se lê os jornais diários,
verificar-se que, quando há um INCÊNDIO,
ainda é frequente, no final da respectiva
reportagem, deparar-se-nos uma notícia ainda
mais trágica: — «os haveres não estavam
cobertos pelo SEGURO».
Que estas linhas façam meditar todos
aqueles que ainda não tiveram oportunidade
de efectuar um SEGURO de INCÊNDIO,
principalmente, membros de Direcção a cargo
de quem estão confiados valores que são
pertença duma colectividade (caso das Cooperativas) .
Esat «SECÇÃO» além da divulgação do
«SEGURO», insira também uma rubrica de
«PERGUNTAS E RESPOSTAS». Para os
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dele pouco nos resta para nos dedicarmos aos
problemas directivos. Contudo, toda a Direcção está animada em modificar radicalmente
este sistema, que a ninguém é benéfico.
«Estamos elaborando um estudo e nele se
prevê que, futuramente, a cooperativa passará a ter pessoal remunerado e sua abertura
às horas normais do comércio, indo assim
ao encontro dos diversos pedidos que constantemente nos fazem nesse sentido. Além
disso, libertará os directores daquele encargo, podendo assim dedicarmo-nos com
mais afinco ao engrandecimento da nossa
cooperativa.
— Quais as secções comerciais?
—• Existem, actualmente, em exploração as
secções de víveres, panos e retrosaria, louças,
drogaria, relojoaria e artigos dc utilidade
doméstica, apressa-se a responder-nos o
amigo Fernando José de Oliveira Santos.
— Fazem distribuição domiciliária?
— Sim, respondeu-nos o amigo António
dos Reis Pereira. Todas as semanas a nossa
furgoneta, desloca-se a vários pontos da cidade e arredores, abastecendo os sócios
que moram longe da sede.
— Utilizam o pré-empacotamento?
— Presentemente está em estudo esse sistema, esperando que seja uma realidade
dentro em breve, elucida-nos David Rogério
da Silva.
— E esse pré-empacotamento será em cartuxo normal ou em saco de plástico?
— Estamos fazendo a experiência dos dois
tipos, e a prática nos aconselhará qual o
melhor caminho a seguir. No entanto uma
coisa é certa: o tempo dc aviamento é grandemente reduzido, o que nos permitirá atender diàriamente mais associados.
— Qual foi o total das vendas efectuadas
no ano de 1959?
— Mil e duzentos contos, dlz-nos o tesoureiro, amigo Duarte Anastácio.

nossos leitores serem atendidos, bastará endereçarem as suas «PERGUNTAS» à Secção
de Seguros da UNICOOPE — União Cooperativa Abastecedora — Calçada da Tapada,
i 6 j , i.° — Lisboa, que nestas colunas dará
as respectivas «RESPOSTAS».
Para orientação dos nossos leitores, residentes em Lisboa ou Porto, informamos de
que um SEGURO de INCÊNDIO (mobiliário) paga um Esc. i$oo por cada Mil escudos seguros.
EXEMPLO:
O conjunto do recheio de uma casa
de habitação é de Esc. 50.000S00, que
multiplicados por Esc. 1S00, dá um
Prémio simples anual de Esc. 50800.
(50.SSS00 x iSoo = Esc. 50S00).
Para os leitores moradores na província, a
taxa varia de localidade para localidade.
Esperamos ter dado uma ideia das vantagens do SEGURO de INCÊNDIO e ficamos
a aguardar as vossas consultas e também os
vossos SEGUROS.

DE CRÉDITO
PRATA ?

E CONSUMCT

(Continuação da pág. 2)

«Posso, ainda, informar que este número
poderia ter sido superior, se não nos víssemos obrigados a suspender a admissão dc
novos sócios. Claro está, que essa suspensão
tinha de ser feita, pois não era humano pedir mais trabalho aos sócios que devotadamente nos auxiliam.
— O que pensam sobre a UNICOOPE?
— É um organismo indispensável ao nosso
movimento, diz-nos prontamente o nosso
amigo David Rogério da Silva, pois só unidos nos poderemos defender economicamente.
Tanto assim, que estamos canalizando as
nossas compras para o nosso Armazém, pois
além de smiplificar o nosso trabalho de selecção, dá-nos a certeza de que estamos
comprando artigos de primeira qualidade e
adquiridos, por vezes, em melhores condaj
ções. Para que nos libertemos completamente*
do mercado grossista, torna-se indispensável
que o nosso armazém nos possa fornecer de
tudo. Estamos certos, que dentro em breve,
a UNICOOPE terá toda a gama de artigos
que as suas filiadas lhe solicitem.
«Desejamos prestar homenagem aos homens que estão à sua frente e que têm
actuado de maneira digna e nos merecem
toda a confiança.
— Gostaríamos também saber o que pensam do Boletim Cooperativista?
— O Boletim tem-se revelado muito útil
ao movimento cooperativo, prosseguiu o
nosso amigo Presidente. Como não temos
infelizmente, tempo para visitar as congéneres, é por ele que ficamos a conhecer os
nossos amigos. A nossa cooperativa procura,
por isso, difundi-lo e faz a entrega de um
exemplar a todos os sócios que o requisitem.
Posso dizer-lhe com franqueza que é lido, por
eles, com bastante interesse.
— E para finalizarmos a nossa visita, o

O Cinema foi à Cooperativa Ajudense
por DINIS MARTINS DA SILVA
(da Secção Cultura! da Ajudense)
Promovida pela Secção Cultural, realizou-se no dia 26 de Abril, às 21,30 horas, na
sede da Cooperativa Ajudense, uma sessão
cinematográfica que teve a amável colaboração do Turismo Francês, Cine Clube Imagem
e de Vitoriano Rosa.
Em
primeiro lugar foi projectada a película «Charlot Porteiro do Banco», um filme
do grande Chaplin que, até hoje, ninguém
superou. A sua mímica, a defesa que faz dos
humildes e o afã com que procura uma alma
gémea, fizeram com que Hollywood o votasse ao ostracismo.
Seguidamente foi apresentado à assistência
o crítico cinematográfico Vitoriano Rosa, que
fez alguns comentários sobre o cinema do
passado, do presente e do futuro, tendo estabelecido um colóquio com a plateia, quer
explicando dúvidas, quer destruindo mitos de
estrelas «sex-appeal», cujos filmes não são
pais do que um produto comercial imposto
Bia publicidade, quer, ainda, elucidando
sobre os meios de divulgação, cultura, humanismo e compreensão, que o verdadeiro cinema nos proporciona.
Além disso, focou alguns filmes que merecem a atenção do público, tais como: «Ladrões de Bicicletas», «Benvindo Mr. Marshall», «A Verdade em Primeira Mão», «A
Ponte do Rio Kwai», «Marido para Ana»,
«Arroz Amargo», «Homens e Lobos», e muitos outros, que nos podem retratar, desejar
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ser como as personagens e muitas vezes
lembrarmo-nos de pessoas que conhecemos e
que procedem do mesmo modo, quando desejaríamos que fossem diferentes.
Lembramos que existem ainda os filmes
históricas, outro meio de cultura ao alcance
de todos, desde que os argumentista» c
realizadores não deturpem os factos passados.
Depois desta feliz intervenção, foi exibido
o filme «Os Músicos da Mina», que nos divulgou como são preenchidas as horas de
ócio dos mineiros da Alsácia Lorena que,
tratando dos seus pombos correios, aprendendo música para depois formarem várias
orquestras de diversos estilos e, no desporto,
encontram a vida livre e sã que desejaríamos
para nós próprios.
E para terminar a sessão foi apresentado
o filme «François-O Rinoceronte», que nos
mostrou o animal em exposição num Jardim
Zoológico de França e as respostas documentadas e dadas em tom magoado às perguntas
formuladas pela pequenada sobre a vida livre
que levava nas plagas do Kénia, tendo por
fundo o Kilimanjaro; as rivalidades entre os
animais, a sua solidariedade perante o perigo e a descrição épica da caçada de que
foi vítima.
Finalizando diremos que contamos apresentar regularmente mais sessões de cinema
cultural, só estranhando que, os associados
por comodismo, falta de interesse ou compreensão, não tenham vindo desta vez, em
maior número, até nós (note-se, no entanto,
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despesa. E dessas receitas começaram por tirar 2 por cento em proveito de bibliotecas e
de escolas que instituíram. Entenderam que a educação era «a mola real da civilização e do
verdadeiro progresso».
O dinheiro que sobrava era dividido por todos; uma parte entre os sócios e outra
entre os próprios compradores, chegando a atingir o lucro dos compradores 12 por cento,
isto é, os que tinham gasto 100 shillings em mercadorias recebiam no fim do mês 12
^dpcl/ings.
Dentro de poucos anos a associação dos pioneiros ti aha milhares de sócios e o seu
capital atingia milhões.
Assim se fundou e desenvolveu em Rochdale a primeira associação cooperativa. Outras
associações similares se instituíram na Inglaterra, onde veio a distinguir-se o primeiro
grande teórico do cooperativismo, o industrial Robert Owen (1771-185S). E o cooperativismo seguidamente difundiu-se por todo o mundo.
O êxito dos pioneiros de Rochdale não só foi devido à superior ideia que os norteou,
mas muito principalmente à sua energia, perseverança e probidade.
Assim o cooperativismo para verdadeiramente estar em conformidade com o espírito
e o exemplo dos seus fundadores, e manter o seu triunfo no mundo, tem de persistentemente
ser, acima duma concepção económica, uma escola de moralidade.
que pensa a Direcção sobre o futuro da
cooperativa?
— Aumentar-lhe a sua capacidade, a fim
de que todos que se queiram associar possam
ser admitidos e atendidos o mais ràpidamente
passível, e principalmente, que encontrem
toda a espécie de artigos que necessitem,
como seja: pão, peixe, carne, hortaliças, criação, víveres, vestuário, calçado, beneficiando
ainda de boas sessões culturais e recreativas.Pensamos que para • atingir estes objectivos
teremos de nos alargar, pois a capacidade do
tfossW etíifíciò nã^ _p;odcnt: etmíjfortar. .ttwJã

que a sala estava com 3/4 da lotação autorizada, predominando na assistência o elemento feminino) e fazemos votos para que
na próxima sessão acorram na sua maior
parte, em vez de se irem encafuar em sítios
que só os prejudicam. Se desta vez tivessem
vindo à sede da nossa Cooperativa, tirariam
do filme «Os músicos da Mina», um exemplo
a seguir.

A g u a mole em pedra d u r a . . .
(Continuação

da pág. 5)

Resta-nos agora aguardar que as palavras
se traduzam por factos (oxalá o pensamento
d Gerência de 1959 da Cooperativa Almadense não fique esquecido no fundo duma
gaveta) e que outras cooperativas sigam o
mesmo exemplo, procurando «acompanhar a
evolução do mercado retalhista», quebrando
a corrente da rotina de que estão manieta
das, dando assim início a um «novo» ciclo,
no nosso movimento cooperativo.
Porque mais do que uma vez apresentámos nestas colunas o problema da criação
de sucursais, eis a razão do título deste
nosso, mal alinhavado, pequeno trabalho.
Que seja bem compreendido por todos que
o lerem, são os votos dum cooperativista
convicto.

Empresas de Estado p e se transformem
em Sociedades Cooperativas
(Continuação da pág. 1)
cooperativas, devendo a sociedade tomar totalmente o aspecto de cooperativa no espaço
de cinco anos, pois nessa altura admite-se
que todos os seus membros serão capazes de
assegurar a direcção da mesma. Maravilhoso
exemplo de compreensão que dá o Estado
Canadiano sobre as possibilidades do Cooperativismo.
Mas não podemos ficar por aqui; devemos
ainda dar mais alguns exemplos desta iniciativa. Assim o Conselho da Administração
da nova cooperativa, imediatamente após entrar em actividade, lançou um programa de
realizações destinado a transformar cada um
dos armazéns locais da Sociedade, que anteriormente pertenciam também ao Estado, em
cooperati%as locais de distribuição a retalho.
O princípio federalista do cooperativismo
também não foi esquecido, pois a conversão
em cooperativas locais dos antigos armazéns
dará por sua vez lugar a que os «Serviços
Comerciais Cooperativos da Região do Norte» se transformem numa Federação de
Cooperativas. Está ainda previsto que algumas cooperativas locais anteriormente existentes poderão aderir voluntàriamente à sociedade agora formada. Nada foi esquecido,
como se vê.
Num outro artigo, este já vai longo, descreveremos como um caso semelhante se
passou com as cooperativas de pescadores.

essa variedade de artigos c, além disso, não
•— Quer dizer algumas palavras de saudaé lógico que os sócios tenham de deslocar-se ção aos leitores do Boletim?
de longe para efectuarem as suas compras à
—• Desejo agradecer-vos a oportunidade
sede. É premente a abertura de filiais, alar- concedida, pois é através dela que, a todos
gando a nossa actividade a locais onde vivem os cooperadores de Portugal, dirijo em nome
já muitos associados.
da Cooperativa de Braço de Prata, as noss?*
«Para já, seria bom que o grande núcleo mais efusivas e cordiais saudações etroTrcr?
• de sócios que vivem em Moscavide, pensas- tivistas,
sem na possibilidade de abrir a!i a l . filia!.
E , ao despedirmo-nos, fizemos votos de.
O apelo fiea feito, a sede daria todo o apoio que Os planos revelados sejam, em brevei
possível, visto que nos é imposs.'vcl com o uma realidade.
trabalho que temos pensaniKtt ato nessa
Felicidades, amigos cuoperadtíreíj de Bíaç'o
inretativa'.—
de Frota.
;
: ••
a
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Os alunostioMulo Swrior As Cooperativas e seus
tie (punia lisita a lliiieiíst
por A N T O N I O M O R E I R A
(da Secção Cultural
Ajudcnsc)
Acompanhados pelos Srs. Júlio Duarte, da
Unicoope, Eng. Vasco de Carvalho, do Boletim Cooperativista e Emídio Santana, do
Ateneu Cooperativo, uma dezena de alunos
do Instituto Superior de Agronomia visitou
a Cooperativa Ajudense no passado dia 7
de Abril.
A visita teve como finalidade a recolha
de elementos considerados necessários para
a formação de uma Cooperativa dos Estudantes do referido estabelecimento de ensino que, independentemente de vir a fornecer, aos seus associados refeições a preços
módicos, lhes possa fornecer em melhores
condições, todo o material escolar que necessitem.
Sintetizando, diremos que os Estudantes
pretendem formar, especialmente, a sua
COOPERATIVA DO L I V R O .
A ideia, como não poderia deixar de ser,
encontrou o melhor acolhimento no meio
cooperativista.
Assim, a visita à Ajudense decorreu da
melhor forma, tendo os estudantes manifestado vivo interesse por tudo o que lhes foi
dado observar, o que foi constatado pela
série de perguntas formuladas sobre o funcionamento geral da nossa Cooperativa.
No final, o Presidente da Direcção, Sr. Bernardino da Silva Duarte, e o Sr. Emídio
Santana, dirigiram algumas palavras aos
estudantes, o primeiro para agradecer a visita e o segundo para focar o aspecto interessante do acto, aproveitando a oportunidade para enaltecer os princípios cooperativistas e focando diversos factos da história
do cooperativismo.
Em
nome dos seus colegas, o estudante
Sr.
Agostinho de Carvalho agradeceu a
forma gentil como tinham sido recebidos,
considerando a visita uma proveitosa lição
e realçou o forte espírito de cooperação que
encontrou em todos com que tinham privado.
Depois de duas horas e meia de visita,
ficámos com a certeza de que a ideia cooperativista está a despertar nas camadas jovens e instruídas. Bem hajam os futuros
Engenheiros Agrónomos.
Já no final da visita, formulámos duas
perguntas ao Sr. Eng. Vasco dc Carvalho,
que amável e prontamente respondeu
— Diga-nos, Sr. Engenheiro, que impressão colheu da nossa cooperativa?
— Impressionou-me muitíssimo bem o aspecto e a orgânica da vossa cooperativa e
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problemas

1>° As cooperativas são associações em que
os interesses individuais e os da colectividade se entrelaçam e interpenetram.
São sociedades de pessoas e não de capitais. Têm por objecto a prestação de
serviços e não o lucro;
2. " O governo democrático é um princípio
fundamental;
3. " Os associados devem colaborar activamente. Dar à cooperativa toda a colaboração em serviços, na aquisição dos
produtos, em apoio moral. Nas criticas
formuladas à administração ter bem em
conta se são objectivas, pistas, fundamentadas e construtivas;
4. ° Nas cooperativas de consumo deve prevalecer o pagamento a dinheiro à vista;
5. " Nunca alicerçar a cooperativa em bases
económico-financeiras falsas ou indevidamente apuradas;
6. ° Os excedentes ou sobras líquidas devem distribuir-se pelos fundos sociais
indivisíveis, retiradas também as importâncias correspondentes aos furos do
capital, estabelecidos nos estatutos; o
restante será distribuído como retorno
aos associados na proporção do consumo;
7. ° Às assembleias gerais devem comparecer todos os associados, para tomarem conhecimento da situação da soc'edade de que são co-proprietários, das
suas possibilidades e deficiências,'apresentando críticas e sugestões construtivas, com espírito de respeito mútuo,
mútua compreensão e colaboração, o
que redundará no msslf-helpit «ajuda-te
a ti mesmo», dado que ajudando a obra
colectiva a prosperar cada um se ajudará a si mesmo.
(Adoptado da revista brasileira «Sul-Coop.»)

Realizou-se no dia 3 de Março, na sede
desta Cooperativa, uma Assembleia Geral
Extrordinária, a pedido da Direcção, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1. ° — Estudar a possibilidade do aumento
do Capital Social e forma da sua
realização.
2. ° — Tratar de assuntos de interesse para
Cooperativa.
Aberta a sessão o Presidente da Direcção,
sr. Bernardino da Silva Duarte, usou da
palavra para informar os associados do falecimento da esposa do eminente cooperativista, Prof. António Sérgio.
A pungente notícia feriu a Assembleia
que observou um minuto de silencia em
memória da veneranda Senhora e, a pedido
do orador, foi exarado na acta um voto de
profundo pesar.
Seguidamente o Presidente da Direcção
expôs, com clareza, os pontos fundamentais
que determinaram a ideia do aumento do
Capital Social para dois mil escudos, focando, como principal razão, a urgência CA
realizar obras no edifício sede e a criaçã™
de novas secções.
Após vivod ebate, no qual intervieram,
entre outros, os sócios srs. Manuel Clemente
dos Anjos e Júlio Duarte, foi a proposta sujeita à aprovação.
Para demonstrar como foi sentida a necessidade de dar execução aos problemas expostos pela Direcção, foi a sua proposta
aprovada com os seguintes resultados: 78
«sim»; 2 «não».
sobremaneira o sistema de pré-empacotamenMas a relação seria ainda maior se, devido
to adoptado, porque, realmente, o saco de
ao adiantado da hora, alguns sócios não
plástico é higiénico, prático e lucrativo para
tivessem sido obrigados a retirar-se.
o sócio, independentemente de facilitar a
Encerrando este assunto, o Presidente da
rápida observação do produto. É de facto
Direcção manifestou o regozijo que o invauma óptima ideia!
dia por, finalmente, se haverem harmoni— Que lhe parece a ideia dos alunos de
zado os interesses da Cooperativa sem meAgronomia c o seu grau de viabilidade?
nosprezar a situação económica da maioria
— A ideia afigura-se-me esplêndida e inteidos sócios. Por isso, estão todos de pararamente exequível conquanto haja muito que
béns!
labutar, mas isso não é problema porque os
António
MoreirdflM
anima unia extraordinária força de vontade
e, cm matéria de realizações, isso conta
NOTICIÁRIO
muito.
Estávamos satisfeitos e, por isso, restou- 0 E m 25 de Abril o dr. Roque Laia visitou
-nos dizer um sincero muito obrigado ao demoradamente o Armazém e escritórios da
Sr. Engenheiro Vasco dc Carvalho.
UNICOOPE. Apreciando o grande crescimenComo é nosso hábito dar o seu a seu dono, to da União Cooperativa Abastecedora, teve
aproveitamos a oportunidade para expressar- palavras de louvor para o trabalho incansámos a nossa muita gratidão à novel coopera- vel dos seus dirigentes. As direcções das
tiva «A Linha de Sintra», pelo amparo e cooperativas que necessitarem consultar o
ensinamentos dados à nossa cooperativa com nosso prezado consultor jurídico devem preo sistema de pré-cspacotaniento que adop- viamente munir-se de uma credencial pastámos, visto que ele é inteiramente de sua sada pela Unicoope.
criação.
0 Visitou a Unicoope no mês de Maio o Presidente da Cooperativa dos Profissionais de
Seguros, sr. Hildebrand Barata de Carvalho,
que percorreu demoradamente os armazéns
da União Cooperativa Abastecedora.
Este nosso amigo tomou posse do cargo de
secretário da Assembleia Gera! da Unicoope.
—

Morada
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® Visitaram a UNICOOPE, os nossos amigos, Bernardino da Silva Duarte, presidente
da direcção Ajudense, um representante da
direcção de Braço de Prata, e o presidente
da direcção da cooperativa Ermidas-Sadc,
sr« Rita, aue trataram diversas assuntes •^cin

a direcçSÔ da UNieOOTEv

