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ALIANÇA

COOPERATIVA

INTERNACIONAL

A Aliança Cooperativa Internacional, dirigindo-sc às organizações filiadas e aos
150 milhões de membros em 48 países,
lembra que o Dia Cooperativo Internacional foi instituído em 1923 a f i m de
permitir aos cooperadores de todos os países o manifestar a sua vontade unânime de trabalhar pelo melhoramento das condições económicas c sociais
dos povos;
proclama a marcha ascendente de milhões de homens e mulheres dos países
em via de desenvolvimento para a libertação do domínio estrangeiro e para
a sua responsabilidade no progresso e bem-estar social;
reafirma o valor da Cooperação como sistema económico e social capaz de
dar aos povos que despertam a possibilidade de abandonar tradições antigas
e progredir no mundo moderno;
faz apelo aos cooperadores das nações industrializadas para que pelas suas
contribuições assegurem ao programa de assistência técnica da A. C. I . uma
ajuda generosa que permita aos que lutam com recursos ínfimos elevar o seu
nível de vida e conseguirem uma existência digna;
declara a sua fé inquebrantável nos princípios cooperativos para a organização
da vida económica e social das nações e as trocas de bens e de serviços; princípios que devem servir de fundamentos essenciais para organizar uma ordem
mundial que garanta a paz. e a segurança à humanidade inteira.

é s Cooperativas e a defesa da saúde dos consumidores
VASCO D E CARVALHO

Parte da Imprensa tem ainda noticiado os
esforços das autoridades para evitar que
aqueles produtos sejam consumidos pela população, e para obstar a que os mixordeiros
continuem a sua acção criminosa. A mesma
Imprensa, porém, constata que estes esforços
não têm sido suficientes e que as penas impostas pelos tribunais respectivos não bastam
para fazer recuar os comerciantes que atentam contra a saúde pública.
As Cooperativas de Consumo não podem
alhear-se deste grave problema, visto que
não devem Iimitar-se a distribuir pelos associados os géneros de que estes necessitam e
a reservar-Ihes o retorno anual: têm também

de velar pela sua saúde procurando apenas
entregar-lhes produtos de boa qualidade.
Para que as Cooperativas possam actuar
convenientemente neste sentido necessitam
de possuir laboratórios próprios e serviços
competentes de recepção dos alimentos.
É pela utilização dos seus laboratórios de
análise e de serviços técnicos competentes
que as organizações cooperativas de vários
países, cooperativamente mais desenvolvidos,
exercem a sua vigilante defesa dos consumidores.
Recordemos, como já foi noticiado neste
jornal, que no ano passado se reuniram cm
Hamburgo, sob o patrocínio da Aliança
Cooperativa Internacional, os chefes de laboratório dc 15 organizações cooperativas nacionais, para tratar da influência que
exercem, na saúde dos consumidores, as
substâncias e os tratamentos usados para
melhorar a apresentação e conservar os alimentos.
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Frequentemente a Imprensa relata casos
impressionantes de atentados contra a saúde
pública, levados a efeito por negociantes mal
intencionados, ou muito inconscientes quer
dos perigos das suas mixórdias e produtos
deteriorados, quer do seu papel na organização do comércio.
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Horizonte

OS C O O P E R A D O R E S D A
F R A N Ç A R E U N I D O S EM
CONGRESSO, há dois meses,
verificaram a enorme importância da concentração cooperativa
na defesa dos consumidores, em
face da evolução do comércio que
dificilmente as pequenas sociedades podem acompanhar.
OS P R O G R E S S O S N O T Á V E I S
REGISTADOS pela Cooperação
em França nos últimos anos alicerçam-se na fusão das sociedades
cooperativas locais.
A C O N C E N T R A Ç Ã O COOPERAT I V A é, assim, encarada como
necessidade i n a d i á v e l para se
poder acompanhar a formação de
grandes sociedades comerciais
que se desenvolvem ràpidamente,
ultrapassando fronteiras e estruturando-se a partir de grandes
unidades produtoras.
AS C O O P E R A T I V A S PORTUGUESAS DE CONSUMO, embora em escala diferente, devem
encarar com seriedade as mesmas
preocupações e reforçar as suas
sociedades federativas — U N I COOPE e J U N T A DE COMPRAS D O N O R T E —para que
elas, engrandecendo-se e aumentando o seu potencial, possam
l a n ç a r - s e em empreendimentos
cada vez mais vantajosos para os
consumidores associados.

É evidente que uma acção tão importante
requer meios de que só podem dispor as
grandes organizações cooperativas, — quase
sempre centrais cooperativas — pois não é
viável que as sociedades pequenas e médias
possam equipar-sc e possuir técnicos para
efectuar convenientemente a recepção dos
alimentos.
Estes factos aliados à necessidade de olhar
mais ampla e profundamente pela saúde dos
consumidores associados devem incitar as
cooperativas a reunirem-se em organizações
centralizadas c portanto mais poderosas.
A Unicoope e a Junta de Compras do
Norte devem ser encaradas como pontos de
partida para se estabelecer o serviço coopo(Continua na pág. S)

A AJUDENSE

0 que foram as festas do 42.° Aniversário

iniciou os festejos comemoratiios da C o o p e r a t i v a U n i ã o P r a g a l e n s e
das s n a s b o d a s de onro
Por A L F R E D O CAN ANA
Reportagem de B. S. D U A R T E
Com uma sessão solene, iniciaram-se no
passado dia 22 de Maio, os festejos do 42.
aniversário da Sociedade Cooperativa de Consumo União Pragalense.
Presidiu à sessão a Sr. D r . D. Lúcia
Nobre, em representação do «Boletim Cooperativista», secretariada pelos delegados da
Unicoope e Cooperativa Almadense.
Usaram da palavra nesta sessão, os senhores Alexandre Queirós, presidente da
Academia Almadense; Germano da Costa,
sócio da Cooperativa Piedense; delegados das
Cooperativas: Trabalhadores de Portugal,
Linha do Estoril, Unicoope, 2.* Comuna,
Piedense e Adega Cooperativa do Bombarral.
Falaram, ainda, os srs. Carlos Baptista,
da Cooperativa Sacavenense, que alvitrou
que fosse organizado o movimento cooperativo português; Fernando Pedroso, pelo Círculo Cultural Cooperativo (Coop. Cultural em
organização), que focou a necessidade de
uma campanha de educação cooperativa.
Pela Cooperativa Almadense, falou o senhor Augusto Santana Araújo, que salientou a acção que a Pragalense desempenha na
vida económica do Pragal. Em nome da
Comissão Cultural da Cooperativa em festa,
falou a menina Maria Odete, que analisou
o papel que a mulher representa no cooperativismo.
Ao encerrar a sessão a D r . D. Lúcia
Nobre, referiu-se ao progresso da União Pragalense e à importância dos jovens nas comissões culturais, censurando certos factores
Chamou a sua especial atenção a modali- que entravam a formação e recrutamento de
dade de «pré-empacotamento» utilizado na novos dirigentes, e salientando ainda a necessidade de uma educação cooperativa entre
Ajudense, o qual considerou muito bom. as massas militantes.
principalmente pelo seu aspecto higiénico,
dizendo ser sua intenção recomendar o sistema à Cooperativa dos Bombeiros.
presentes, o Sr. Presidente, visivelmente saSgeuidamente o Sr. Brigadeiro França Bor- tisfeito, retirou-se após uma visita que durou
ges assinou o «Livro de Honra» da Coopera- duas horas e que deixou em todos a maior
tiva e o Presidente da Direcção usou da satisfação.
palavra para agradecer a honrosa visita e a
Ao acto inaugural estiveram presentes os
pronta satisfação do pedido que a Ajudense representantes da Unicoope e Boletim Coopetinha feito à Câmara Municipal para ser rativista, Srs. Gumersindo Alameda e Eng.
reparada a rua onde se encontra instalada Vasco Carvalho acompanhado de sua Esposa.
a sede social. Manifestou ainda o seu vivo
Durante o período em que a Exposição
apreço pelas obras efectuadas na cidade desde esteve patente (8 dias), tivemos o grato
que S. Ex.* assumiu a presidência do Mu- prazer da visita dos representantes das nosnicípio.
sas congéneres: 18 de Março, A Linha do
Em
resposta, o Sr. Brigadeiro França Estoril e Sacavenense. Lamentamos que ouBorges, agradeceu as palavras que acabara tras cooperativas a quem endereçámos conde ouvir, dizendo que tinha sido com muito vites, não tivessem tido oportunidade de
prazer que tinha efectuado aquela visita, estar presentes nesta manifestação cultural
visto assim ter tido oportunidade de conhecer que, de algum modo, prestigiou a causa por
uma colectividade tão útil à cidade, o que que todos lutamos.
contribuiria para que melhores resultados
Em cumprimento do programa elaborado,
obtivesse na sua missão de, especialmente, no dia 17, o Prof. Fernando Sylvan, crítico
atender às justas necessidades dos vários de arte da Revista «Ocidente», proferiu uma
sectores citadinos.
brilhante conferência subordinada ao título
Prosseguindo, o Sr. Presidente da Câmara «O Homem, a Arte e a Filosofia», tendo, no
prometeu dar todo o seu apoio ao pedido final do seu muito apreciado trabalho, sido
formulado pelo Presidente da Direcção, para muito felicitado por toda a assistência.
ser dado o nome da Cooperativa à rua
Prosseguindo, no dia 19 realizou-se o anunonde se encontra instalada a sede social ciado Recital de Música com a colaboração
— Rua D —, terminando com as seguintes do Coro da Academia dos Amadores de Múpalavras: 50 anos de bons serviços prestados sica, dirigido pelo distinto maestro Fernando
à cidade, merecem todo o carinho da parte Lopes Graça.
do Município.
A audição constituiu um êxito retumbante,
Depois de ter cumprimentado o pároco da que foi sublinhado por calorosas ovações.
Freguesia, o nosso consócio Rev. Padre
Em virtude de se ausentar para o estranDr. Aleixo Cordeiro, Directores e Artistas geiro e não querer deixar de dar o seu

Iniciando os festejos comemorativos do
cinquentenário da sua fundação que se completa em 1 de Janeiro do próximo ano, a
Cooperativa Ajudense inaugurou no passado
dia 14 de Maio, com a presença de S. E x . o
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Sr. Brigadeiro França Borges, uma Exposição de Pintura e Escultura na qual figuraram trabalhos dos seguintes artistas: Pintores — Albino Cunha, António da Silva Lino,
Celestino Alves, Eduardo Rosa Mendes. Elisa
Bermudez Felismino, Jaime Murteira. Joaquim dos Santos (Joe), José Barata Moura,
Luís Varela Aldemira, Maria Fernanda
Amado. Maria Vinhal Costa, Noel Perdigão,
Raimundo Machado da Luz, Rui Preto Pacheco e Ventura Moutinho; Escultores — António Duarte, João da Silva, Maria Barreira,
Pedro Anjos Teixeira, Raul Xavier e Vasco
Pereira da Conceição.
Depois de ter inaugurado a exposição que
lhe mereceu as mais elogiosas palavras, o
Sr. Presidente da Câmara visitou as instalações da Cooperativa, manifestando a mais
viva admiração por tudo o que lhe foi dado
observar.
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Seguiu-se um beberete, tendo o sr. Virgílio
Fernandes na qualidade de Presidente da
Cooperativa Pragalense, pedido um minuto
de silêncio em memória dos sócios falecidos,
o que foi concedido, seguindo-se depois um
interessante debate sobre o consumo das
Cooperativas, na Unicoope.
«OS JOGRAIS TECNICOLOR» num interessante recital de poesia moderna
Na noite seguinte, realizou-se um interessante sarau artístico, em que vimos actuar,
com grande técnica e bom gosto, os «JOGRAIS TECNICOLOR» conjunto artístico,
formado pelos jovens estudantes; José António Palma Nunes, Ramiro Gonçalves Ferrão
e o jovem poeta JORGE CORREIA-DIOGO.
Têm como fim primordial a dicção segundo
um processo técnico novo, cujo intuito é
promover uma mais fácil adesão do público
à poesia.
Disseram, poemas de: Mário-Cesarini; Correia-Diogo; Jorge Barbosa, poeta, cabo-verdiano, Bessa Vítor e Jorge Craveirinha, poe^
tas moçambicanos, (apresentados pela pi~B
meira vez em Almada), António Rebordão
Navarro e Solano Trindade, terminando com
o poema TREM DE FERRO de Manuel
Bandeira, que a pedido do público foi bisado.
Nota-se, desde a sua aparição na Academia
Almadense, uma melhoria extraordinária.
Na continuidade do programa, foram projectadas as seguintes curtas-metragens «JARD I N POBLIC» e «PANTOMIMES» numa
realização de Paul Paviot, e o excelente
(Continua na página 6)

concurso ao programa elaborado, a distinta
poetisa D. Maria Helena Bramão recitou
diversas poesias de sua autoria, tendo sido
muito aplaudida.
Porém, quando D. Maria Helena Bramão
manifestou o desejo de ser sócia da nossa
Cooperativa, os sócios da Ajudense tributaram-lhe a mais quente ovação da noite.
Finalmente, no dia 21. teve lugar o RecitaL
de Poesia que teve a amável eolaboraçãH
dos distintos poetas: D. Maria Fernanda Lopes do Carmo, D. Maria Helena de Carvalho
e o seu conjunto de declamadores composto
por Ilda Isolina, Nazária Esteves e Vítor
Moreira, e, ainda, os poetas do Cenáculo
Tábua Raza, D. Maria Pimentel Montenegro.
D. Manuela Montenegro, D. Carmen Judite
e Dr. Rebelo de Bettencourt.
E assim terminou em beleza, a primeira
fase dos festejos comemorativos das Bodas
de Ouro da Cooperativa de Consumo Fraternidade Operária Ajudense.
Aproveitamos a oportunidade para endereçarmos o nosso mais sincero agradecimento
aos artistas que tão brilhantemente estiveram
presentes na nossa Cooperativa e, em especial, apresentamos o nosso muito reconhecimento ao nosso consócio Sr. António Carvalho que foi o Comissário da Exposição e o
organizador da conferência e do recital de
poesia. Ao nosso consócio Dinis Domingos
Martins da Silva, um obrigado por ter trazido à nossa Cooperativa o Coro da Academia
de Amadores de Música.

OS

SEUS

FILHOS

pagina
o o o

TÊM MEDO D O MAR ?
AS FÉRIAS ESTÃO À PORTA

das

coopera

tens

OS MÉTODOS I N T E L I G E N T E S

O Zèzinho chora...
Isto dura há pelo menos cinco minutos e
uns pares de olhos divertidos ou incitados
segume os acontecimentos. Que se passa?
O Zèzinho entrou no mar até que a água lhe
cobriu os tornozelos, mas recusa-se a avançar. A mãe segura-o solidamente pela mão,
mas ele faz esforços para fugir. Ela insiste,
procura acalmá-lo, diz-lhe que o mar não faz
mal a ninguém. Nada feito! O Zèzinho chora
cada vez mais, treme. Impaciente, o pai
afasta-se para não ouvir o choro.
— Mergulha-o de uma vez, ele acaba por
se habituar — diz, antes de se ir embora.
E talvez tenha razão. Todos nós presenc i á m o s centenas de cenas semelhantes...
Geralmente elas acabam bem e o Zèzinho
(os vários Zèzinhos de todo o mundo) que
tinham medo da água fria, acaba por se divertir, depois de molhado... Geralmente!...
Mas há sempre uns meninos que ficam por
convencer.
Mergulhá-lo à força é, nesses casos, ter de
antemão a certeza de que o medo do Zèzinho
persistirá para além desse dia. Sabe-se que
a grande maioria das crianças que continuam
a ter um medo anormal do mar foram
mergulhadas à força por pais «enérgicos».
E assim, um reflexo de temor, nascido muitas vezes da recordação dessa violência,
afasta as crianças das alegrias do banho do
mar!

Um método a aconselhar é este: a mãe leva
o filho para a borda de água e faz com ele
castelos de areia. De vez em quando uma
onda mais forte vem destruir os castelos e
molhar os pés da criança. Isso é tão divertido! Quem pensa na água, no frio, nas
ondas? Uma onda mais forte acabará por
desequilibrar a criança que ficará completamente encharcada. É quase certo que no dia
seguinte ela deixará de ter medo do mar...
Ali está a Nucha... Ela brinca com uma
bola muito perto da água, diverte-se, dá
grandes gargalhadas. A bola vai ter ao mar,
o irmão mais velho com quem ela brinca
entra na água para a ir buscar e a Nucha
segue-o, sem receio! Tudo tão simples!
Saber evitar o drama, fugir às provas de
força, eis o grande segredo... E agora que
as férias estão à porta, agora que o mar
espera por nós, não será inútil recordar estas
noções.

TÉCNICA DO BANHO D E MAR
E a propósito: será preciso dizer que o
banho de mar, como todas as coisas, também tem uma técnica? E que essa técnica
não é válida somente para as crianças, é
válida para todos? Resumindo-a. poder-se-á
afirmar:
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A juventude representa uma parte importante de toda a colectividade e deve tomar a parte que lhe compete 110
desenvolvimento
económico e na sua evolução social.
A extensão e a natureza das tarefas que ê chamada a desempenhar na vida da sociedade exercem influência sobre a formação
profissional dos jovens, a sua atitude em relação ao trabalho e de
uma maneira geral sobre o desenvolvimento
da sua personalidade.
O trabalho que realizam é um elemento essencial da participação
na vida colectiva, como as relações que mantêm com a sociedade
constituem um elemento essencial da sua vida
profissional.
Três aspectos das relações sociais da juventude merecem uma
particular atenção. O que numerosos jovens reprovam com mais
rancor na sociedade contemporânea, entre outros defeitos, é o da

DA

n.° vinte e cinco
•

O banho é tanto mais benéfico quanto
mais fresca (fresca não significa fria) está
a água;

•

Não ultrapassar os 15 minutos;

•

Se a água está muito fria, cautela. Cautela, sobretudo, para os menores de 3
anos e os maiores de 60. Fazer um pouco
de ginástica depois do banho;

•

Os banhos de mar quando a água está
quente são menos tónicos, mas muito
mais sedativos.

Não esquecer também que os excessos de
sol e de mar podem provocar insónias, perturbações digestivas e emagrecimento. Sobretudo quando se trata de crianças, os pais,
devem estar atentos à maneira como elas
reagem. Deverão nos primeiros dias vigiar
cuidadosamente o pulso, a temperatura, a
digestão, o sono e o peso dos seus filhos.
Porque afinal — e isso. é evidente, e não
nega a tese deste artigo — pode ser que o
Zèzinho tenha razão. Pode ser que os banhos
de mar não lhe convenham!
Em última análise, o médico é sempre o
único juiz!
(Selecção de ALMANAQUE, Junho, i960)

PROBLEMAS

SOCIAIS

J U V E N T U D E

sua injustiça. Assim, importa fazer um grande esforço para assegurar a cada um as oportunidades
mais justas, segundo critérios
bem definidos quanto ao que segnifica ter direito a um lugar na
vida económica, social, profissional e colectiva.
Por outro lado, uma das coisas que os adolescentes têm hoje
maior necessidade é a de serem ajudados a realizar o desejo de
ocupar uma posição na sociedade e conseguirem satisfação na sua
vida profissional e social. Ê preciso que no primeiro lugar das
nossas preocupações esteja a adopção de medidas tendentes a fazer
da orientação profissional da juventude, no sentido largo do termo,
uma realidade viva na sociedade. Finalmente,
é necessário que
cada colectividade para o seu desenvolvimento
escolha meios que
despertem o zelo e o entusiasmo da juventude, ganhem a sua confiança e o seu concurso para as tarefas do futuro.
GANHAR O ENTUSIASMO
E A CONFIANÇA DA JUVENTUDE Ê UM DOS PROBLEMAS
MAIS PREMENTES
DO
MOVIMENTO
COOPERATIVO.
ESTA
NAS NOSSAS
MÃOS
RESOLVÊ-LO .
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acontecimentos desportivos, sobretudo ao
elubismo futebolístico, mas os cooperadores
mais conscientes não devem contentar-se
com esta explicação demasiadamente simplista.

ê

O Desenvolvimento das Cooperativas
e o Boletim Cooperativista
Os relatórios das Cooperativas respeitantes
à gerência de 1959 confirmam o que vem
sendo notado, com satisfação, desde há alguns anos — um progresso constante, por
vezes rápido, que se traduz por mais sócios
e maior movimento de mercadorias.
A par deste desenvolvimento, mas embora
menos acentuadamente, verifica-se também
a aplicação de novas técnicas de distribuição,
o aperfeiçoamento da organização interna e ideias mais esclarecidas acerca das
relações das cooperativas entre si.
Era
razoável esperar que este clima de
progresso abrangesse também o «Boletim
Cooperativista», que o crescimento das cooperativas e ideias mais justas relativamente
às suas responsabilidades no movimento cooperador se traduzissem por uma mais ampla
expansão do órgão geral da cooperação portuguesa.
Algumas cooperativas, com efeito, têm
contribuído valiosamente para aumentar a
circulação do Boletim entre os seus sócios,
desenvolvendo-a em conformidade com o seu
crescimento, mas a maioria mantém há anos
o mesmo quantitativo de exemplares requisitados, apesar de ter aumentado a admissão
de sócios.
Deste modo, na maioria das cooperativas,
a desproporção entre o número de associados
e a quantidade de exemplares por elas distribuído acentua-se de mês para mês.
Por hábito bem português explica-se uma
tal desproporção pelo alheamento da grande
massa de toda a leitura que não se refira a

Imprensa Cooperativa e Mutualista
Associação dos Inquilinos do Norte de Portugal — Publicou esta associação o seu Boletim interno, de Março de i960, contendo o
Relatório e Contas da Administração do ano
de 1959. A associação continua a exercer
notável assistência jurídica aos seus associados, além de interferir utilmente a favor dos
mesmos em assuntos de inquilinato. Em 1959
foram admitidos 238 novos sócios.
COOPERATIVA DA FOZ
Com este título iniciou a Cooperativa dos
Trabalhadores da Foz do Douro a publicação
de uma circular interna, a qual é coordenada
pela sua Comissão Cultural.
No seu primeiro número (Maio de i960)
a circular afirma ter o propósito de «dar a
conhecer à massa associativa os problemas
do dia-a-dia da Colectividade, as actividades
da Direcção, as iniciativas e tarefas tia
Comissão Cultural» e, além disso, integrar
Pág
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O que é verdade c não se fazer o que se
pode e deve para criar na grande massa
cooperadora o interesse pela leitura do «Boletim Cooperativista». Espera-se. apenas, que
este interesse nasça e se desenvolva quase
por si próprio.
A venda de um produto, a adopção de
uma ideia ou a aceitação de um jornal dependem muito da propaganda que se exerce
com esse objectivo, e é óbvio que à volta do
nosso Boletim se faz uma propaganda insuficiente.
É compreensível que assim suceda porque
as Direcções das Cooperativas encontram-se
inteiramente absorvidas pelas tarefas enormes de gerência. Pouco tempo lhes resta
para outras funções de interesse associativo,
quer de carácter cultural ou de recreio.
Continuamos, portanto, a pensar que as
Direcções das Cooperativas não podem humanamente juntar às suas obrigações diárias
outras funções que, como sucede com a distribuição do «Boletim Cooperativista», são
também de grande interesse pela influência
que têm na formação dos cooperadores. Mas
o que nos parece imprescindível e viável é
criar nas cooperativas grupos de trabalho especialmente dedicados ao desenvolvimento da
expansão do Boletim, grupos esses que. como
sucede nalgumas cooperativas, nasçam nas
próprias Comissões Culturais.
À parte o que as Direcções queiram fazer
a favor do nosso jornal utilizando as suas
circulares aos sócios e os seus boletins internos, impõe-se a presença de núcleos de cooperadores com a missão bem definida de
propagarem o «Boletim Cooperativista».
Só deste modo se chegará ao que os cooperadores mais conscientes desejam — QUE
CADA ASSOCIADO ADQUIRA UM E X E M PLAR DO JORNAL DA COOPERAÇÃO
PORTUGUESA.

os cooperadores da Foz no Movimento Cooperativo. Com este objectivo procurará «ser
mais um instrumento de apoio à UNICOOPE
e Junta do Norte e de divulgação dos seus
objectivos e dos seus problemas. Procurará
incitar ao hábito de ler e propagandear o
«Boletim Cooperativista», ao qual deve a
máxima colaboração».
TENHO UMA CASA
Este Boletim mensal de Propaganda Cooperativista de Habitação publica no seu
número de Junho de i960 um interessante
artigo sobre doutrina e acção cooperativista
da autoria de J. Branquinho de Carvalho.
A

COMO SE FAZ UMA FORTE
O R G A N I Z A Ç Ã O COOPERATIVA
EXEMPLO C O N C L U D E N T E
(Continuação)
O trabalho que «Boletim Cooperativista»
iniciou sua publicação no último número,
com o título que se aproveita nesta continuação, se bem que se destina a todos os
cooperativistas do nosso País, de maneira
especial não deixa de interessar aos dirigentes do movimento, dado que por seu intermédio algo poderão colher, no que se refere a
elementos esclarecedores c informativos.
Foi precisamente esse o objectivo que
orientou os amigos coordenadores do nosso
jornal, facto que permitiu tomar conhecido
tão curioso trabalho, da autoria do destacado dirigente sueco sr. Emil Lustig,
CURSOS V E R B A I S E ENSINO POR
CORRESPONDÊNCIA
Os cursos verbais realizados no decurso
dos" anos de 1919 e 1920, e o ensino por
correspondência, nada poderam influir nos
respectivos alunos pela razão dos discípulos,
principalmente, os matriculados nos priniij
ros cursos, mostrarem conhecimentos inici
muito diferentes.
Quando, porém, os referidos cursos reabriram cm 1923, verifieou-se, então, uma
melhor preparação por parte tios alunos,
obtendo os cursos um nível mais elevado,
em comparação com os anteriores.
A partir daquele ano o Instituto por correspondência foi separado tios cursos verbais.

por

ALBERTO A L V E S CARNEIRO
passando a denominar-se Instituto «Brevskolan», que obteve então a colaboração de
várias organizações populares.
A outra escola base são os grupos cooperativos de estudo.
Constituem esses grupos, de feição voluntária, os sócios das cooperativas c os c m j i w
gados destas, que se aproveitando do l^m
ríodo das estações do Outono e Inverno para
se dedicarem, a fundo, aos estudos da cooperação e economia nacional.
Os grupos têm seu grande desenvolvimento
entre as cooperativas de mais elevado grau
e médio.
Em cada estação de estudos — 1957-58 —
funcionaram 4.400 grupos com cerca de
32.700 frequentadores.
As lições são facilitadas por manuais próprios e por instruções publicadas em forma
de folhetos, editados pela K . F . .
Como acima esclarecemos, nos grupos de
estudo participam também empregados das
cooperativas. Uma das condições impostas
para a sua frequência, nos cursos da Vár
Gãrd, isto para os referidos empregados, é
a sua permanência assídua ao curso de estudo
no período de inverno.
(Cont. no próximo número)

PREVIDÊNCIA

Esto. Boletim de «A Previdência do Ferroviário. No seu número de Março de i960
recorda-se a figura de Costa Goodolphim um
dos maiores lutadores do mutualismo português e que viveu na última metade do século
passado.

PRETENDE F A Z E R UM SEGURO ?
CONSULTE A
U N I C O O P E
OU
IUNTA

A
DE COMPRAS

DO NORTE

Relações culturais e económicas das Cooperativas
no

Plano

Internacional
FERNANDO F E R R E I R A

Foi em 1892 une surgiu na Inglaterra a primeira associação de
cooperativas no plano internacional com o nome de Aliança Internacional das Cooperativas de Produção. Esta Aliança encontrava
o seu âmbito limitado às cooperativas de produtores, pois a União
Britânica das Cooperativas de Consumo defendia o absoluto controle dos consumidores num organismo internacional. As tentativas
da União para criar um movimento internacional à base dos consumidores não obtiveram o êxito desejado, até que os dois agrupamento resolveram juntar as suas forças e realizar em 1895 um
congresso, do qual surgiu a Aliança Cooperativa Internacional.
Assim se efectuou o primeiro congresso internacional cooperativo
que teve lugar em Londres, encontrando-se presentes delegados
da Grã-Bretanha, França, Itália, Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, Sérvia, Estados Unidos, Austrália, India e Argentina. (...)
Hoje a Aliança Cooperativa Internacional associa cerca de
90 organizações nacionais de 46 países, através das quais fazem
ouvir a sua voz mais de 139 milhões de cooperativistas. Esta
população cooperativa encontra-se assim distribuída:
Cooperativas
Cooperativas
Cooperativas
Cooperativas

•

de
de
de
de

consumo
crédito e construção
produção agrícola
Habitação

Cooperativas de produção industrial
Outros tipos de actividade cooperativa ..:

52,0 %
28,2 %
12,7%
1,5 %
0,7 %
4.9 %

A Aliança Cooperativa Internacional aceita como membros
sociedades cooperativas de qualquer tipo e suas federações, desde
que estejam organizadas segundo um sistema não lucrativo visando
o interesse da comunidade, e baseados na associação voluntária
e ajuda, mútua. Podem também ser admitidas as organizações
auxiliares dos organismos nacionais, como as Guildas femininas
ou juvenis, e outras associações destinadas a propagar o espírito
do. movimento.
O artigo i.° do regulamento da Aliança estabelece: «A A.C.I.
continuando o trabalho dos pioneiros de Rochdale e de acordo com
os seus princípios, visa, com completa independência e pelo seu
próprio esforço, substituir o regime lucrativista pelo sistema
cooperativo organizado em função dos interesses de toda a comunidade, e baseado na ajuda mútua».
A suprema autoridade da Aliança Internacional é a assembleia
dos delegados das organizações filiadas. Esta assembleia reúne,
normalmente, de três em três anos sob a forma de Congresso
Cooperativo, tendo-se realizado até ao presente 19 reuniões internacionais:
Londres, 1895; Paris, 1896; Deli, 1897; Paris, 1900; Budapeste, 1902; Cremona, 1907; Hamburgo, _ 1910; Glasgow, 1913;
Bâle, 1921; Ghent, 1924; Estocolmo, 1927; Viena, 1930: Londres,
1934; Paris, 1937; Zurique, 1946; Praga, 1948; Copenhaga, 1951;
Paris, 1954: Estocolmo, 1957.
Em cada congresso é submetida à apreciação da assembleia um
relatório do Comité Central, que é o principal órgão administrativo
da Aliança. Depois de discutido e aprovado o relatório é transmitido às organizações de base, constituindo as directrizes gerais
do movimento, com aplicação especial no triénio seguinte. A importância destes congressos é realçada pelo elevado número de
delegados e convidados, constituídos por representantes governamentais e dos principais organismos internacionais. (...)
A administração da A.C.I. funciona através de três órgãos: o
Comité Central, o Executivo e o Secretariado. O primeiro é responsável pela preparação dos congressos, e fica geralmente encarregado de dar seguimento às descisões votadas. O Executivo tem o
controle de todos os assuntos da Aliança, representando o Comité
Central sempre que necessário. Finalmente o Secretariado acompanha diariamente os assuntos de rotina, constituindo como que
a gerência efectiva da organização. (...)
No Comité Central encontram-se representados 22 países com
103 delegados.
Entre os objectivos que a Aliança Cooperativa Internacional
vem levando a cabo, devem destacar-se as actividades de propaganda e educação cooperativa, a ajuda mútua e o desenvolvimento
das relações económicas entre cooperativas no plano internacional.
A propaganda é considerada um dos aspectos mais importantes, pois importa levar ao conhecimento daqueles que ainda ignoram a cooperação e mostrar como esta apresenta uma alternativa
eficiente em relação ao sistema lucrativista. Através de diversas
publicações (') tem a Aliança Cooperativa procurado divulgar as
realizações do cooperativismo no mundo e a forma como estas
podem contribuir para o progresso dos povos. Estas publicações
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têm ainda uma importante missão educativa ( ' ) , na medida em
que reflectem os problemas das diversas organizações nacionais,
e dão conhecimento dos debates e polémicas em que procura encontrar as soluções mais adequadas.
A ajuda mútua constitui por seu lado- uma das mais importantes facetas desta associação internacional. Testemunhando que
o movimento cooperativo não pode ficar confinado às fronteiras de
cada país, a A.C.I. criou em 1953
Fundo de Fomento, que,
no ano seguinte, recebeu das cooperativas britânicas 15.000 libras,
destinadas às organizações congéneres nos países sub-desenvolvidos,
de acordo com a orientação traçada no Congresso de Paris desse
ano. De facto, a Aliança vem chamando particularmente a atenção
dos seus associados para a necessidade de auxiliar as sociedades
cooperativas nos países economicamente mais atrasados, aspecto
que mereceu novamente especial atenção no último Congresso realizado em Estocolmo.
Um outro aspecto das actividades da A. C. I . consiste na
associação económica das cooperativas no plano internacional, procurando assim reforçar as suas possibilidades de resistência em
relação à concorrência lucrativista. Com esta intenção foram criados os seguintes Comités Auxiliares:
Comércio Internacional — procura desde há 35 anos desenvolver as relações entre os armazéns cooperativos nacionais, pelo que
foi constituído em 1937 a «International Co-operative Trading
Agency*, que infelizmente teve de suspender as suas actividades
cm 1952. Entretanto, procura este Comité desenvolver as permutas
entre as diferentes organizações nacionais.
Associação Cooperativa Internacional de Petróleo — Fundada
em 1947 tem a sua sede em Nova Iorque. It constituída por 28
organizações cooperativas representando 17 países.
Comissão para um Banco Internacional Cooperativo — Constituído em T922, procura colaborar com os diferentes bancos cooperativos nacionais, estabelecendo permuta de informações, métodos, etc.
Comissão Cooperativa Internacional de Seguros — Também
constituída em 1922, procura desenvolver a colaboração entre as
diversas organizações cooperativas de seguros nacionais.
Comissão Especial de Artesanato — Criada a partir da segunda
guerra mundial, procura desenvolver o artesanato e pequenas indústrias, especialmente nos países subdesenvolvidos.
Comissão Auxiliar para a Agricultura Cooperativa — Procura
conciliar os interesses dos produtores agrícolas com 03 das cooperativas de consumo.
Comissão Habitacional — Estabelecida a partir do Congresso de
Copenhague em 1959, procura debater os problemas à escala internacional e desenvolver o espírito de uma actuação conjunta e
planificada.
Comité para a Nacionalização da Distribuição — Constituído
como o anterior a partir de 1951, promove estudos para a planificação e racionalização da distribuição. Encontra-se dividido em
sub-comissões com objectivos especializados como o desenvolvimento do auto serviço, o estudo de escoamneto dos estoques, e a
promoção das trocas inter-cooperativas.
(Extracto da obra: «Cooperativismo, objectivos e modalidades?,
págs. 401 a 406).
u
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(') As principais publicações periódicas da A. C. I . , são as
seguintes:
Revista Internacional da Cooperação — mensário impresso em
inglês, francês e alemão, é o órgão oficial deste organismo, no qual
se debatem os principais problemas de movimento.
Cartel — revista especializada em temas económicos publicada
de 4 em 4 meses.
Selecções da Imprensa Cooperativa — resumo da imprensa cooperativa, edição inglesa, cerca de 10 números por ano.
Serviço de Notícias Económicas — mensário publicado em francês e inglês, contendo estudos económicos e informações técnicas.
Além destas publicações periódicas, a A. C. I . edita Relatórios
de Congressos, Estatísticas, Catálogos de Filmes Cooperativos, etc.,
e patrocina diversas outras edições.
(") O Congresso de Zurique em [946 resolveu criar a Fundação
Henry ]. May em memória do Secretário-Geral da A . C. I . ,
sr. H . J. May que exerceu estas funções entre 1914-39. A Fundação
impulsiona a «Escola Internacional Cooperativa» que realizou,
desde 1921, 24 cursos com a assistência de 60 a 70 estudantes de
)2 a 15 países. A Fundação criou também um «Seminário» para
a formação de cooperadoras que actuou em França em 1953, e
promoveu um Curso nas Caraíbas no Outono de 1954.
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DO

COOPERATIVISMO
Presidente JUSCELINO K U B I T S C H E K
do Cooperati-

mente a iniciativa isolada poderá dispor. Por

verá merecer o mais franco e decidido apoio

vismo de produção e consumo pode restringir

meio desse sistema opera um vigoroso pro-

das entidades governamentais.

e até mesmo eliminar a intermediação para-

cesso de defesa do preço justo para a produ-

sitária.

ção agrícola e pecuária.

O Cooperativismo sadio e verdadeiro de-

Este sistema associativo adapta-se perfei-

A

adequada

organização

tamente às peculiaridades brasileiras e torna

O beneficiamento da produção agrícola e

Por outra parte, a organização dos peque-

possível a soma de esforços que frequente-

a indústria de simples transformação desses

nos produtores em cooperativas, possibilita

mente se perdem nas limitadas iniciativas

nrtigos, pode e deve ser realizada pelo Coo-

a mais profunda penetração do crédito que,

individuais.

perativismo, como acontece com a banha, o

nos seus sistemas especializados, poderá per-

Numa comunidade em que são escassos os

trigo, o arroz e o charque, no Rio Grande

meabilizar-se através dessas entidades até o

recursos dos capitais, a soma das pequenas

do Sul; com o mate em Santa Catarina,

disponibilidades, através do Cooperativismo,

Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul;

abre caminhos que devemos palmilhar.

com o algodão em São Paulo; com lacticí-

Como sistema de organização da produção

nios, em Minas Gerais. O beneficiamento e

rural, o Cooperativismo já produz notáveis

a transformação primária dos produtos rurais

lavrador mais afastado, que delas participar
na qualidade de associado. Para isso, também, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo deve receber os meios adequados de que
carece para que possa capacitar-se a desen-

resultados, no Brasil, como se constata no

pelos próprios produtores, nas zonas de pro-

movimento associativo desse tipo, principal-

dução, por intermédio das suas cooperativas,

mente no Rio Grande do Sul, em São Paulo,

proporcionarão a estes a retenção, em seu

O meu Governo dará o mais decidido apoio

Minas Gerais, Baia e Pernambuco, onde mais

benefício, do sobre-preço, advindo da activi-

ao Movimento Cooperativista Brasileiro, pro-

vivos têm sido os efeitos da sua expansão.

dade industrial e constitui, portanto, um

vendo adequadamente os organismos oficiais

apreciável factor de estímulo e de valoriza-

de orientação e fomento e atendendo aos le-l

ção das actividades agrárias.

gítimos reclamos da Doutrina, fortalecerá e

Ê inegável que um dos mais graves defeitos do sistema brasileiro de circulação e distribuição de bens tem sido o excesso de

As cooperativas de vendas em comum,

intermediação, sobretudo no que diz respeito

propiciam uma organização de distribuição

aos géneros de consumo indispensáveis.

dos produtos rurais de que só excepcional-

volver a meritória tarefa que lhe compete.

prestigiará o verdadeiro Cooperativismo.
(De «Sul - Coop», Março-Abril, i960).

0 que foram as festas do 42.° aniversário Gestão de ama Cooperada
da C o o p e r a t i v a
(Continuação
filme de Albert Lamorisse «CRINA BRANCA» que é um hino à compreensão mútua.
Para melhor acolhimento da parte do público, fez-se uma palestra sobre o programa
cinematográfico, da autoria do Círculo Cultural Cooperativo, em que se explicou o valor, que os filmes de Lamorisse representam
na vida da criança e, principalmente, na do
adolescente.
Um torneio de Ping-Poug em que saiu vencedora a equipa da Cooperativa Piedense
Na noite de 24, disputou-se com grande
movimento, o Torneio Inter-Cooperativas de
Ténis de Mesa, que terminou com a classificação final seguinte:
Cooperativa Piedense; 2 . , Cooperativa de Almada; 3 .
União Pragalense e 4 . Cooperativa da
Amora.
0

0

0

MÚSICA REGIONAL PORTUGUESA pelo
Coro da Academia de Amadores de Música, sob a regência de Lopes Graça
No dia 26, foi a vez, de apresentar ao povo
pragalense, uma das maiores figuras da música portuguesa contemporânea, o professor
Fernando Lopes Graça, um homem, que tem
a sua melhor obra musical, radicada no nosso
folclore. Sob a sua regência o excelente Coro
da Academia de Amadores de Música executou, entre outras, as seguintes canções:
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Pragalense

da pág. 2)
«Olha a Laranja», «Vilarinho é uma Aldeia»,
«Maria da Conceição», «Raposa», «Oh feliz
Cadeia», «Milho Grosso», «Na estação de
Vilaverde» terminando com a já célebre canção beirã «Canta, Camarada Canta».
A jovem declamadora CLARA JOANA,
disse com acerto, alguns poemas de autores
portugueses.
Variedades pelo Grupo Cénico Infantil da
Academia Almadense e cinema
Os últimos três dias de comemorações foram preenchidos com variedades e cinema,
tendo o grupo Cénico da Academia Almadense, actuado no Pragal, no dia 27, o que
constituiu um interessante programa recreativo.
No sábado, foi exibido o filme «Uma Noite
na Ópera» com os célebres irmãos Marxs.
A manhã de domingo, dia 29, foi preenchida com uma exibição de filmes para
crianças, gentilmente cedidos pela Cinemateca do Turismo Francês. Terminando as festas comemorativas com a reposição do filme
«Uma Noite na Ópera» na noite desse domingo.
Resta-nos pois apresentar os parabéns à
Comissão Pragalense, pelo interessante programa de festas apresentado, e felicitar os
sócios pelo 42. aniversário da sua grande
cooperativa.
0

(In JORNAL DE ALMADA)

Ao considerar-se a gestão de uma cooperativa é necessário ter-se em conta não somente a marcha comercial dos negócios, mas
também a sua estrutura e a sua organização
constitucional.
Para que essa organização seja boa, é necessário:
I — Objectivos bem definidos, com o apoio
de todos os associados e que correspondam
praticamente às necessidades;
II — uma estrutura constitucional e comercial correspondente aos fins propostos; ^ |
III — associados esclarecidos, dispostos a
prestar seu concurso activo à organização;
IV — regulamentos redigidos convenientemente, indicando claramente os direitos e
obrigações dos associados;
V — uma planificação cuidadosa das gran- "
des linhas de acção e dos métodos gerais
para a sua execução;
No mais estrito sentido da palavra a gestão implica:
a) relações harmónicas e bem organizadas
entre gerente, Direcção e associados;
b) a fixação sobre o plano comercial de
objectivos bem definidos;
c) a elaboração de uma política e a adopção de um plano de organização do trabalho;
d) método para controlar este plano em
vias de execução;
e) uma pesquisa constante de métodos que
resistiram à experiência prática, do estudo e
à verificação;
f) uma atitude suficientemente flexível
para permitir a mudança de métodos.
(De «Le Coopérateur Suisse», i960).

Os problemas actuais da cooperação mundial
Transcrevemos do Relatório da Direcção
dó Ateneu Cooperativo, referente ao ano de
1959 uma parte do seu texto, sob o título
acima, e que julgamos de interesse dar a
conhecer aos nossos leitores.
Devemos referir agora o problema de maior
actualidade do cooperativismo mundial e
que, pela sua importância, está sendo objecto
de estudo e de discussão nos altos escalões.
—• É este o problema da nova estruturação
do movimento cooperativo — isto é, o de
criar novas estruturas para completar ou
substituir a forma tradicional de organização.
A necessidade de introduzir modificações
na orgânica cooperativa deriva das condições
criadas pela evolução social, onde avulta
uma concorrência mais viva e cada vez mais
ofensiva e o aperfeiçoamento das técnicas de
produção e de troca.
Compreende-se ser hoje indispensável equilibrar a presença de grandes armazéns lucrativistas com a existência de centrais coopeativas, com formas evoluídas de actividade,
• lue substituam as ultrapassadas e que engrenem uma crescente colaboração dos cooperadores.
É indubitável que o carácter das modificações introduzidas na estrutura da economia
e do comércio, e também na vida social, e
aquelas que inevitavelmente serão introduzidas pelo processamento do Mercado Comum
c da Associação do Comércio Livre (acordo
dos sete) da qual faz parte Portugal, obriga
as cooperativas a aumentarem o seu rendimento económico, e este só será conseguido,
na medida necessária, se os processos de trabalho forem devidamente racionalizados e se
a orgânica cooperativa for modificada no
sentido conveniente.
É necessário, portanto, encontrar a forma
de organização que, sem destruir os princípios fundamentais da Cooperação, conduza
ao rendimento óptimo. Presentemente a ideia
do que essa forma de organização será
Hfpfu a fusão das sociedades locais ou regionais
numa única Cooperativa, ou a sua federação
numa central cooperativa. De qualquer modo
o que se impõe é concentrar potenciais financeiros, técnicos e associativos dispersos
e pô-los ao serviço do movimento cooperativo
regional e nacional.
A Cooperação, qualquer que seja a sua orgânica, assenta na colaboração voluntária
das economias individuais ou familiares e,
portanto, está em condições excelentes, mais
do que quaisquer outras formas de organização, de criar novas estruturas adaptadas à
evolução social e técnica. Basta que se saiba
o meio de fazer desenvolver-se, dentro das
novas estruturas, a cooperação entre os associados englobados num mesmo movimento
regional ou nacional.
É induvitável, portanto, que a organização
cooperativa pode integrar-se em novos níveis
económicos e sociais, quer unindo numa única
Sociedade as cooperativas do primeiro escalão de carácter local — numa União Cooperativa Regional, portanto, que espalha
armazéns cooperativos e sucursais — quer

constituindo sociedades com objectivos determinados, também de carácter regional ou
nacional, objectivos de aumentar o rendimento, de melhor servir os cooperadores e
de melhor os defender. Isto significa a criação de organizações especializadas dispondo
de capitais c de meios suficientes para, por
exemplo, analizar os alimentos, os armazenar
em boas condições, tratar de importações e
exportações, de fabricações, etc.
Esta estruturação requer, sem dúvida, que
os cooperadores sejam ensinados a colaborar, não já nos limites da sua sociedade
base, mas no âmbito da sua região ou do seu
país. Surge, portanto, o problema da educação cooperativa com novos aspectos e em
conjugação com a evolução da democracia
cooperativa, determinada pela concentração
e pela centralização associativas.
É evidente não ser possível reunir numa
assembleia todos os associados de uma cooperativa muito grande, mas também se considera que a concentração cooperativa nunca
foi, nem será, um obstáculo à aplicação dos
princípios que têm regido as sociedades
cooperativas até hoje. Entende-se, por outro
lado, que as uniões e as federações têm
promovido o desenvolvimento da vida cooperativa a um nível que não poderia ser atingido pelas pequenas sociedades trabalhando
independentemente.
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0 Cooperativismo e suas virtudes
1. " — O cooperativismo admite a todos
os homens, qualquer que seja sua
posição social, não excluindo a
ninguém.
2. " — Unidos, os homens do povo têm
mais forças do que o capital dos
milionários.
3. ° — Não visa o cooperativismo a abolição do capital, mas sim, ao seu
controle.
4/ — Os consumidores, associando.se,
poderão triunfar economicamente.
5. " — A concorrência e o cáos não são
as únicas alternativas; o cooperativismo é a terceira.
6. " — Os milionários são criados pelos
compradores pouco inteligentes;
os inteligentes economizarão milhões.
7. " — Se o comércio privado explora, o
cooperativismo emancipa economicamente.
8. " — O cooperativismo transforma a
luta pela riqueza em ciência do
bem-estar.
9. " — Como um farol de valor e alegria
para o marinheiro assim anima
e consola a visão do cooperativismo mundial.
10." — Cada cooperador constitui um elo
da cadeia viva do cooperativismo, que une as classes, a
todos os países e a todos os
povos.
(Da revista Sul - Coop. n.° 59)
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A solução já aplicada, e que se prevê continuar, reside na formação de assembleias
locais e de secções, às quais não serão apresentados factos consumados, e que discutirão
os projectos de investimentos, a fixação do
retorno e os relatórios de gerência. Além
disso nomearão os seus delegados à Assembleia Geral.
A concentração não elimina, portanto, o
exercício do voto e a discussão dos actos de
gerência, mas implica, por outro lado, uma
nova orientação na educação dos cooperadores e o desenvolvimento dos meios informativos, de modo que os associados estejam ao
corrente da administração e possam discutir
e votar conscientemente.
Desenvolver os meios de informação significa dar à imprensa cooperativa um papel de
maior relevo e responsabilidade. As cooperativas e os cooperadores, em todos os escalões,
têm de passar a olhar a sua imprensa não
já como órgão de propaganda e do noticiário
cooperativo, mas como um meio que lhe é indispensável para exercerem o seu direito de
associados com consciência e objectividade.
Os êxitos obtidos com a fusão de sociedades cooperativas, ou com a formação de armazéns cooperativos comuns, mostra que o
movimento cooperativo, principalmente o de
consumo, tem o caminho aberto à sua frente

para mais vastos empreendimentos e de
maior alcance económico e social.
Em França, por exemplo, o número de
cooperativas possou de 4.000 em 1920 a 608
em 1958. Somente quatro destas sociedades
têm mais de 500 lojas, enquanto que 16 outras possuem mais de 100 lojas, mas 47
cooperativas, apenas, têm um volume de entregas que atinge 85 % do volume total de
todas as cooperativas de consumo.
Eis porque os movimentos cooperativos
nacionais, uns atrás dos outros, procuram
estrnturar-se de acordo com a experiência
dos mais avançados e com as necessidades
impostas pela evolução da economia e do
comércio.
Exemplos frisantes:
— As Cooperativas de Consumo alemãs estudam a maneira de se adaptarem às novas
condições que inevitàvelmente o Mercado
Comum criará.
— Nos Estados Unidos as Cooperativas
agrícolas abriram no ano passado nove «super-markets».
— Uma Cooperativa norte-americana de
distribuição de energia eléctrica montará,
este ano, um reactor nuclear para a produção de energia eléctrica. Duas outras seguir-lhe-ão o exemplo.
— A Kooperativa Forbundet, da Suécia,
constituiu uma poderosa organização para a
distribuição do «Renault Dauphine» naquele
país.
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propícia

Por Joaquim Nunes Ganhão
(Cooperativa Almadense)
Os ventos ciclónicos que muito nos fustigaram num inverno prolongado e calamitoso,
trouxeram até nós, da capital do norte, um
artigo que mereceu publicação no dia i de
Março próximo passado em «O Comércio de
Víveres», intitulado «A concorrência das
cooperativas*.
Como o autor do referido artigo, belisca
deveras nas cooperativas, o mesmo nos fornece de sobra, pano para mangas, como soi
dizer-se; para rebatermos 'as suas argumentações, somos obrigados a sair a terreiro em
defesa das cooperativas, escudados apenas na
razão e na verdade.
Para começar terei de fazer uso daqueles
argumentos que mais feriram a minha observação e me pareceram tão falhos de sentido
realista como até de bom senso.
EI-LOS
r.° — Que as cooperativas são um mal e
podem provocar a desagregação do sistema
económico mais consentâneo com a índole do
nosso povo.
As cooperativas a concederem aos seus
associados bónus ao consumo, assistência médica, subsídios na doença, invalidez, velhice
e, até no funeral, nunca podem ser consideradas por quem quer que seja, como um
mal, mas antes sim, como um bem para todo
o povo que beneficia daquelas vantagens.
Só os incrédulos ou os mal intencionados
podem pensar o contrário.
Parece-nos assim, ser o cooperativismo, o
sistema económico mais consentâneo com a
índole do nosso povo,'visto que dele colhe
benefícios, ao passo que do outro, nada
colhe.
2." — Que representa um perigo a sua concorrência desleal.
Concorrência desleal e até muito perigosa
para os interessados, fazem-na todos aqueles

O «BOLETIM C O O P E R A T I V I S TA» É OBRA DOS Q U E SONHAM
E Q U E R E M UM J O R N A L CAPAZ
DE

A F I R M A R AS SUAS ASPIRA-
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É A HORA D E REFORÇARMOS A SUA ACÇÃO P E L A COLABORAÇÃO,
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maus comerciantes com a política de preços
determinada, não apenas pelos custos, mas
pela abundância ou rarefacção dos artigos no
mercado, quer se trate de géneros de baixa
ou mais elevada, margem de lucros.
Concorrência desleal é a invasão no comércio retalhista de indivíduos sem escrúpulos e.
condições para exercer aquele mister, arrastando para o descrédito todos aqueles comerciantes honestos, que muitos são e sabem
ser, em toda a acepção da palavra. Que o
diga a Intendência dos Abastecimentos.
3." — Que a isenção tributária concedida
às cooperativas representa uma injustiça e
tende a provocar sérios descontentamentos.
j á por várias vezes os adversários do
cooperativismo têm tentado contrariar aquela
isenção, sem que até agora lhes tenha sido
feita a vontade.
Quanto a nós a entidade que superintende
neste assunto, tem procedido inteligentemente
e de forma a conciliar os interesses de ambas
as partes, ainda que a uma delas o comércio
retalhista possa parecer o contrário.
Actualmente sob a isenção, as cooperativas
só podem abastecer os seus associados ao
passo que sem a referida isenção, poderiam
vender a toda e qualquer pessoa, sem terem
necessidade de se associar.
Posto isto, parece-nos, seria pior a emenda
que o soneto.
Se amanhã conseguissem que, as cooperativas fossem colectadas, o que não acreditamos, o muro das lamentações aumentaria
de volume.
Não queira pois o articulista de «O Comércio de Víveress agravar mais o problema.

A S

C O O P E R A T I V A S

Cooperativa Almadense
No número de Junho tivemos a oportunidade e o prazer de nos referirmos a algumas
das felizes realizações da Sociedade Cooperativa Almadense.
Por nos parecer digna de publicidade inserimos no número passado um aspecto fotográfico da Secção de Drogaria e Menage,
onde já este ano foi iniciada a distribuição
de artigos clectro-domésticos.
Estamos também certos de agradar aos
nossos leitores dando-lhes conta de outros
notáveis empreendimentos desta cooperativa
que caminha, com passos seguros e sempre
cm progresso, para o final do 70." ano da
sua existência.
É relevante a montagem, 110 ano dc 1959,
de um plano contabilístico, moderno e ao
mesmo tempo prático, de acordo com o desenvolvimento adquirido nos últimos anos.
bem como a adaptação das várias secções
do estabelecimento às exigências do crescente
movimento, adaptação em que o bom gosto
não está ausente.
Como já dissemos, a cooperativa tem já|
um balcão frigorífico, onde os artigos de
mercearia fina são expostos em boas condições dc conservação. Há também um armário para exposição dc outros artigos da
mesma secção, além dc novas estantes portáteis para frutos que representam vantagens
na escolha destes pelos sócios que pretendem
adquiri-los.
Queremos ainda salientar a política de
preços levada a efeito, de modo a não se
praticarem nunca preços superiores aos do
mercado e registando-se até, em muitos casos,preços inferiores.

e a defesa da sande dos consumidores
(Continuação da pág. 3)
rativo na defesa da saúde dos consumidores
associados. Mas elas nunca o serão se as
cooperativas não lhes derem um apoio total
e não adquirirem, por seu intermédio, os
produtos que distribuem. Só aumentando o
volume do movimento de mercadorias através daqueles organismos, até ao máximo
possível, é que se podem criar os meios financeiros que permitam exercer eficazmente
a fiscalização dos alimentos adquiridos. O que
as cooperativas de consumo isoladamente não
estão em condições de realizar, para bem defender a saúde dos consumidores associados,
poderão fazê-lo a Unicoope c a Junta de
Compras do Norte se as cooperativas as utilizarem como é do seu interesse — abastecendo-se por seu intermédio e concentrando
nelas os seus recursos financeiros disponíveis.

NOTICIÁRIO
Visitou a Unicoope o sr. Aníbal Augusto
dos Santos, Presidente da Direcção da Coo-'
perativa do Pessoal dos Caminhos de Ferro
dc

Viseu, que demoradamente visitou os

Armazéns e escritórios da Unicoope.
Após esta visita, reuniu-se com a Direcção
da Unicoope. tendo trocado impressões sobre as relações comerciais entre a sua Cooperativa e a União Cooperativa Abastecedora-

U N I C O O P E
Rcalizou-se no dia 31 dc Julho a
Assembleia Geral Ordinária da União
Cooperativa Abastecedora S. C. R. L .

BOLETIM C O O P E R A T I V I S T A
C a l c a d a da Tapada, 163 -1.° — LISBOA 3

Nome
Morada

— UNICOOPE, para apreciação c votação dos Relatórios e Contas das Direcções dc 1958 c 1959 c dos Pareceres dos
Conselhos Fiscais.
No próximo número publicaremos referências

aos

citados

relatórios

como aos trabalhos da sessão.
Comp. e impr. Gráfica Santelmo, Lda. — Rua de S. Bernardo, 84 — T e l . 66 42 06
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