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Editorial
E N C O N T R O N A C I O N A L DE
COOPERATIVAS DE CONSUMO
A ideia surgiu durante a recente Assembleia Geral da Unicoope, e
veio ao encontro dos desejos de muitos militantes, conscientes da situação decisiva a que chegou o movimento cooperativo no nosso País.
Na realidade, a crise que a f í vessamos é profunda e põe em perigo
a própria existência do movimento enquanto estrutura criada, orientada
e dirigida ao serviço de determinados interesses específicos das massas
populares.
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2." Secretário — Américo da Costa Lopes.
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do Nascimento Pires.
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Nesta reunião foi distribuído o documento que passamos a transcrever:
€l)

SUBIDA

DO CUSTO

DE

VIDA

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

A

SUL

¥

S i l l

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

DO

PORTO

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

FAZER?»

A pergunta foi posta. E os caminhos
a seguir são sugeridos neste próprio
texto. A transposição mecânica (mecanicista) do facto sueco para a nossa
metrópole parece, mais que uma sugestão, uma via que (já) não oferece
dúvidas.
Aos cooperativistas cabe decidir dos
rumos suecos... ou não.

«2) INSTALAÇÃO
DE
SUPERMERCADOS DAS GRANDES
REDES
INTERNA C ION AIS
«Uma grande organização
capitalista
pode cilindrar
o
comércio
tradicional numa certa área, ficando senhora do mercado. Feito isto,
pode estabelecer os preços com toda
a liberdade se não houver quem se
lhe oponha. Uma organização
puramente capitalista,
em plena
liberdade visa apenas o aumento
dos
seus dividendos
porque a sua gerência será tanto melhor
quanto
mais fizer valer as acções da companhia.
E uns altos
dividendos
serão pagos por nós, que somos os
consumidores.»
«3) O EXEMPLO

DA

'"IA

«Na Suécia, existem grandes
organizações de supermercados
capitalistas. Mas existe também a organização Domus de
supermercados
cooperativos
com poder
competitivo. Estas organizações
cooperativas não são capitalistas
por isso
não visam o lucro mas sim a defesa
dos interesses
dos
consumidores.
Havendo uma tal organização,
os
supermercados
capitalistas
não têm
a liberdade
de fixar os preços e
assim os consumidores
são defendidos.»
«!,) A NOSSA

DEFESA

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

Entretanto, o nosso correspondente
da secção dos Olivais, informa-nos
ainda de alguns aspectos discutidos
após o acto eleitoral entre os dirigentes
da Unicoope e os presentes: a influência do P ã o de Açúcar naquela zona,
a crise económica da Unicoope no Sul,
a possível abertura de um posto no
mercado local (foi solicitada uma dependência vaga ao respectivo Presidente da Câmara), e nota dominante
—• apontou-se uma vez mais a necessidade urgente de se proceder a uma
mentalização ideológica dos cooperativistas.
No dia 6 deste mês, segundo o mesmo
correspondente, realizou-se a primeira
reunião dos dirigentes da comissão
local necentemente eleitos. Foi, então,
escolhido para presidente da comissão
local Alcibíades Pereira Serrão e para
secretário João Manuel Bártolo.
Com a presença dos delegados ao
Conselho Regional «foi acentuado
o
desejo de todos os elementos
encetarem medidas mais eficientes no sentido
de mobilizarem
vontades
para o prosseguimento
das acções destinadas
a
atingir os melhores objectivos
cooperativistas.»

MAIS NOTICIÁRIO
NA PÁGINA 4

reportagem

O

ASSOCIATIVISMO

É 0 ÚNICO CAMINHO PARA A UNICOOPE
—afirmou-se no Conselho Regional do Sul
Com a presença de delegados da Sacavenense, Olivais, Vila Franca
de Xira e Alhandra, Popular Barreirense, Operária Barreirense, Civicope,
Aliança Operária e Linha do Estoril, reuniu no dia 9 de Janeiro, na sede
da Unicoope, o Conselho Regional do Sul. Objectivo da reunião: analisar
a posição da Direcção Regional do Sul, dentro da actual estrutura da
Unicoope.
1 — Se repararmos que, sem contar
com o sector integrado, ou em vias de
integração, apenas se fizeram representar
três cooperativas, e se dissermos ainda
que um dos presentes se congratulou
com a presença de numerosos (?!) delegados, podemos desde logo, fazer uma
ideia da situação a que chegou, no Sul,
o chamado sector cooperativo tradicional.
Aqui residem as razões profundas da
actual situação da Direcção Regional.
2 — As diversas observações e reparos
feitos por delegados das secções locais,
vieram pôr em evidência por um lado
as insuficiências notórias do Armazém
Regional do Sul, por outro a impossibilidade actual da Direcção Regional para
resolver esses problemas. Foi uma óptima introdução ao debate que se iria
seguir.
3 — Já no âmbito da ordem dos trabalhos Joaquim Graça pôs em relevo os
erros acumulados ao longo de vários
anos, e que conduziram o Armazém Regional do Sul a uma situação de verdadeiro descalabro, e à necessidade de
centralizar determinados s e r v i ç o s no
Porto.
Armando Santos viria a definir a situação actual de uma forma mais directa
e menos eufemística: «De facto há ou
houve uma falência no Sul, o que levou
a uma absorção no Norte.»
4 — Numa intervenção mais longa e
estruturada, o Eng. Hernâni Mourão fez
uma resenha da situação herdada pela
actual Direcção Regional e que se traduz:
0

— Numa crise de quadros: deserção
de dirigentes profissionais, de cargos difíceis de substituir aliadas ao
impedimento por doença de dirigentes amadores de notória influência;
— Numa crise de crescimento, com
base no péssimo funcionamento do
Armazém Regional do Sul: «Barreiro,
Alhandra, Vila Franca e Torres Ved.as, só podem arrancar e progredir,
se tiverem o apoio sólido de um
Armazém Regional capaz de corresponder. E este só o poderá fazer,
se for dotado de pessoal competente.»;

— Numa situação de inoperância da
Direcção Regional, dada a centralização de serviços (o que está
certo) e de poder de decisão (o
que está errado) no Porto.
«É necessário um organismo centralizador que se sobreponha aos
regionalismos quase inevitáveis.»
Frisou ainda a absoluta necessidade
de um forte investimento no sector associativo: «O associativismo é o único
caminho capaz de fazer sobreviver a
Unicoope.»
5 — Daniel Dias apresentou razões para
se rever a estrutura da Unicoope:
«Escapam à Direcção os meios de
exercer uma fiscalização efectiva, um
controle no sector regional.»
Reconhecendo a necessidade de assentar a gestão numa base cem por cento
profissional disse também: «0 problema
está em que, é necessário criar condições que permitam aos amadores controlar toda e qualquer situação.» E ainda:
«0 corpo central profissional deve ser
controlado por um órgão central. As
direcções regionais devem ficar em igualdade de circunstâncias.»
6—Perante o conjunto de problemas
apresentados, os delegados exibiram uma
certa perplexidade, e uma certa renúncia
e dificuldade em tomar perante o assunto
uma posição clara. Aliás, da reunião não
podiam resultar decisões muito concretas. Apenas uma ficou definida: a de a
Direcção Regional do Sul tentar por todos os meios, e dentro das actuais estruturas, «normalizar» a situação. Isto é,
recuperar o poder de decisão que lhe
escapa e sem o qual, será uma direcção
não se percebe bem de quê. Este conselho regional, valeu sobretudo como primeiro passo para uma prática de informação e debate mais regular e profícuo
dos problemas. Para um contacto mais
íntimo entre a direcção e as cooperativas. Aliás, a força da Direcção Regional
só lhe pode vir, daqueles que a elegeram, e tanto a direcção como as cooperativas devem retirar desta evidência
todas as ilacções inerentes.
7 — «0 Norte também está em crise.
0 Norte enveredou pela via capitalista.
Estamos a abrir supermercados onde não

A FORÇA DA DIRECÇÃO REGIONAL
SÓ LHE PODE ADVIR DAQUELES QUE
A ELEGERAM
existe qualquer base associativa (caso
da Pasteleira).»
Estas palavras do delegado dos Olivais, embora simplistas, pois que não
se pode falar no «Norte» como um todo
homogéneo, elas poderão aplicar-se ao
sector integrado (Dómus) directamente
(Continua

na

pág.

seguinte)
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<

da 1."

página)

ncontro Nacional de Cooperativas

Novos dirigentes
para a Secção Local

No passado mês de Dezembro
realizaram-se as eleições para os
corpos gerentes da Secção Local
de Alhandra e Vila Franca de
Xira.
A Mesa da Comissão Local passou a ser constituída pelos senhores José António de Almeida (presidente), José Miguel Rufino (1.°
secretário) e Álvaro Pinheiro (2.°
secretário). Os Srs. António Teixeira, Celestino Tadeu Gouveia
Machado, Francisco Duarte, Joaquim da Conceição Fernandes, e
Joaquim Bandeira Antunes compõem a Comissão Local. São delegados ao Conselho Regional e à
Assembleia Geral da UNICOOPE
os Srs. Francisco Duarte e Licínio
Nunes.
A preceder o acto eleitoral registou-se um pequeno debate sobre o retorno nas cooperativas
(o que significa o retorno; quando
se pode distribuir retorno; as decisões dos associados em relação
ao retorno), tendo os dirigentes
da UNICOOPE esclarecido os presentes quanto à viabilidade prática (e económica) da atribuição
do retorno referente a 1972.

(Continuação

Por um lado, a evolução do capitalismo nacional, obriga o movimento
a adaptar-se aos novos esquemas de produção e consumo. Daí, a urgência da integração e da abertura de postos de distribuição em moldes
actualizados, daí a necessidade de reconverter rapidamente as cooperativas tradicionais. Porém, estas medidas têm que ser acompanhadas por
alterações no campo da gestão, do controlo das massas associadas,
para que o movimento não se torne incontrolável pela base, aíastando-se
dos seus objectivos, e tornando-se em mais uma organização distribuidora de bens de consumo, em nada diferente das restantes.
Para isto é necessário repensar totalmente os problemas da educação cooperativa, desenvolver núcleos activos de vida associativa onde
seja possível aprender e praticar a gestão colectiva, onde a crítica dos
dirigentes seja a maior garantia da fidelidade do movimento aos seus princípios, onde os quadros técnicos profissionais recebam uma adequada
preparação cooperativista, para que a sua actividade no seio da Unicoope
não prejudique o movimento com técnicas ou processos inerentes a uma
actuação comercialista de teor «lucrativista».
Todos nós sabemos as dificuldades que se levantam à efectivação
de uma tal tarefa, particularmente na hora presente em que se pretende
limitar o cooperativismo a uma dimensão meramente «económica». Com
efeito, é a sua própria existência que está em causa.
Deste modo se compreenderá o alcance que terá o próximo Encontro
Nacional de Cooperativas Filiadas na UNICOOPE, se nele forem tratadas,
como se espera, as questões fundamentais que nos afectam, e se todos
os militantes se prepararem para nele participarem activamente. Estão
constituídas comissões regionais encarregadas da preparação do Encontro
que em breve darão conta de aspectos mais concretos do que se espera
venha a ser um grande passo em frente do cooperativismo em Portugal.

»e o <

»

A revista «Cultura, Educação Popular», de que é director, editor
e proprietário o Dr. João Alberto Frazão de Faria (licenciado em Filologia Germânica) tem transcrito sucessivamente diversos artigos do
«Boletim Cooperativista».
Até aqui, nada de mal. Bem ao contrário. Só que na generalidade
dos casos aquela revista de «cultura (e) educação popular» não
indica a origem (B. Coop.) desses artigos.
Temos em mãos o n. 101, referente a Set./ Out. que na pág. 7
transcreve «O que querem as mulheres?», saído no nosso Boletim
de Agosto de 1972, aproveitando a foto da 1." página e os
títulos e subtítulos. Na pág. 9 publica « H u n g r i a — T r ê s anos de férias
pagas a mães-trabalhadoras», na pág. 33 «A promoção da mulher
como cooperadora activa» da nossa colaboradora Sílvia de Carvalho, e
na seguinte o artigo «Como nasceu uma cooperativa operária vidreira».
u

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

O ASSOCIATIVISMO
E A UNICOOPE
(Conclusão

da pág.

anterior)

gerido pelo A. Regional do Norte, tocam
contudo no problema essencial.
A integração, a modernização de estruturas do movimento cooperativo, pode
conduzir à formação de empresas comercialistas, e cujo controle escapa inteiramente aos cooperadores. Se não houver uma sólida base associativa. Reduzida então a objectivos puramente económicos, a organização cooperativa tornar-se-á um mer e útil apêndice do
sistema capitalista. Esta situação está já
a esboçar-se em Portugal, e não era difícil de prever... 0 «Boletim Cooperativista» desde há bastante tempo tem chamado a atenção para este problema.
É este aliás o problema real: saber que
via seguirá o cooperativismo no nosso
país. O anunciado Encontro Nacional de
Cooperativas poderá contribuir, pelo menos,
para o clarificar. Esperemos que
contribua para qualquer coisa mais.
0

RUI CANÁRIO
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desporto

EDUCAÇÃO FÍSICA
E D E S P O R T O NA H U N G R I A
por Sandor David
Há várias
décadas que na
Hungria
se dá grande
importância
à educação
física
e ao desporto
nas escolas.
As escolas —
principalmente as do ensino
secundário
constituem
o mais
importante viveiro
de
desportistas
Até agora, nos
campeonatos das escolas
secundárias
figuraram
o atletismo,
andebol,
voleibol,
basquetebol
e ginástica
mas no curso de
1970/71
foi
incluída
uma
nova modalidade
desportiva,
a do
futebol.
As -modalidades
escolhidas
para o campeonato
põem em
evidência
os fins fixados
pelos peritos
no que se refere
ao desporto
nas escolas.
Ao
lado do atletismo
e da ginástica, as duas modalidades
básicas e clássicas,
foram
incluídos
os jogos
de bola e
este conjunto
resulta
eficaz,
por um lado, para a
realização das finalidades
gerais
da cultura
física, e por outro,
para alcançar
êxitos
desportivos individuais
e de equipas.

de ginástica
infantil,
como
disciplina
extra,
e 3,1 % a
outros círculos
especializado*
da educação
física.
Os cálculos feitos
pelos peritos
de
Educação
física
mostram
que 93 % da juventude
estudantil
é capaz de
satisfazer,
no que respeita
à
ginástica,
atletismo
e jogos
desportivos, todos os requisitos
materiais
incluídos
no plano escolar.
Ã Educação
física
e propagação
das actividades
desportivas
veio
a
estabelecer
,um limite
o facto de em algumas
das escolas
não poderem ser satisfeitas
as condições necessárias,
principalmente
no que toca a
instalações, salas de ginástica
e

nimemente
que as que correspondem
à educação
física
são melhores
que as
previstas em face das
condições
objectivas.
Isto é devido, em
primeiro
lugar
à
preparação
e talento
dos professores
especializados.
Em algumas
escolas
primárias a educação física tem
por base um plano
escola:
especializado.
Este
estabelece para as classes
inferiores
(da 1° à .'/.",
frequentado.',
por crianças
dos 6 aos 10
anos) 3 ou lf h. de educação
física
por semana
e o mesmo número
de desporto
e divertimento
fora das horas de
estudo, e para os alunos das
classes superiores
(da 5." à
8.", dos 10 aos 11/ anos) 5 ou

«plano de estudos
saudável».
Neste
caso a educação
corporal dos alunos terá a atenção que merece por ser um
assunto
que afecta
toda a
população.
Falemos
também
daquelas
i riancas
cuja doença ou outro motivo
qualquer
impede
de tomar parte nas horas de
educação
física
das
escolas.
É bem verdade
que
estas
< lianças
constituem
uma reduzida percentagem
do total
dos escolares.
95 %
destes
goza de boa saúde e só uns
5 % participam
em horas de
Educação
física
especial,
ou
em casos
mais
graves,
de
ginástica
terapêutica.
Naturalmente
também,
esta
última é proporcionada
gratuita-

A educação física e o desporto
não podem
ser medidos
com a mesma
bitola
nem sequer
nas escolas.
As
tarefas
da educação
física
devem ser executadas
dentro
das
horas
escolares
sob
orientação
de professores
especializados.
Fora das horas
semanais
dedicadas
à educação
f í s i c a , existem
as
mesmas
possibilidades
para
a prática
dos
desportos.
Vale a pena citar
o facto
de em Budapeste
— as estatísticas
relativas
à
capital
foram
algo mais
favoráveis
que as correspondentes
às
províncias
— a educação
física dos alunos
das classes
inferiores
das escolas
primárias se achar
em cerca de
29 % a cargo de
professores
especializados.
Nas
classes,
superiores
das escolas
primárias, frequentadas
por alunos dos 10 as ih anos
esta
proporção
é já de 98,7 '/r.
ainda que nos liceus e escolas médias
aconteça,
em
100 %, que os professores
tenham
cursado
estudos
na
Escola Superior
de Educação
física.
Eis
algu::s
dados,
igualmente
referentes
à
capital,
acerca
da ,>rática
dos desportos fora das horas
escolares: uns 12,7 % dos
alunos
das escolas acorrem
às horas

A educação corporal dos alunos tem a atenção que merece
campos
de jogos.
Entre
as
311 escolas primárias
da capital 258 dispõem
de ginásio
ainda que entre as do ensino
secundário
só 10 não o possuam.
Supõe-se
que em
muitos
lugares do país há uma
preocupação
com as
dimensões
das salas de ginástica
construídas
anteriormente
por
não poderem
satisfazer
as
exigências
moderyias.
Hoje
em dia não se edifica
nenhuma escola sem sala de ginástica com as medidas
convenientes,
mas as antigas
só
podem ser substituídas
gradualmente.
No entanto,
as
diferentes
análises
relativas
aos resultados
obtidos
indicam
unã-

6 h. semanais
de
educação
física
dentro
do horário
escolar e outras
6 para
divertimentos
fora
dessas
horas.
Estas escolas são
chamadas
de especialização
desportiva;
os peritos
esperam
que elas,
a longo
prazo,
se
transformem em centros
para a formação de elementos
para o
desporto
de vanguarda,
e as
competições
desportivas.
Mas a Educação
física
e
o desporto
nas escolas
não
constitui
unicamente
«um
assunto
desportivo».
São permanentes
e já muito frutuosos
os laços entre o
Ministério
da Educação
Pública e a Escola Superior
de
Educação
física a fim de estabelecer
em conjunto
um

mente
aos que se
apresentam voluntária
mente para a
praticar,
em centros
especiais onde as aulas estão a
cargo
de professores
especializados.
Como noutras
questões da
educação
e do ensino
também os problemas
de Educação física não foram
inteiramente
resolvidos,
pelo que
apresentam
diferentes
facetas à medida
que o
mundo
se modifica.
E porque
o
mundo
se encaminha
para
o aumento
das horas
livres
e do conforto,
os peritos
procuram
novas
possibilidades
no campo da educação
física
e do desporto
escolar
para
vencer a preguiça
e indolência
corporal.
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(«Popular

B a r r e i r e n s e » , «Operária B

V Ã O I N T E G R A R - S E IMA
Três cooperativas da Margem Sul, a «Popular Barreirense» e a «Operária Barreirense» (ambas do Bar
reiro), além da «Banheirense» (da Baixa da Banheira) decidiram em Assembleia Geral integrar-se na UNICOOPE. Situadas num meio essencialmente operário, ao assumirem tal atitude responderam ao desafio
representado pela abertura dum enorme supermercado comercial,, para passarem juridicamente a constituir
uma única cooperativa — « D o m u s » — , embora a tradição histórica lhes mantenha o nome e a lei vida própria
através das suas assembleias e direcções locais.

DUAS
DA

MULHERES

«POPULAR

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

NA

DIRECÇÃO

BARREIRENSE»
bate ao Pão de Açúcar aqui do Barreiro
— adianta um outro membro da direcção, que diz ainda:
— Estamos a praticar num cômputo
geral preços mais baixos que o Pão de
Açúcar. Os comerciantes do Barreiro
estão a rebentar. Alguns organizaram-se
em cooperativa. Aquele supermercado
veio agudizar as contradições do mercado. Mas as cooperativas ao integrarem-se sobrevivem. O Pão de Açúcar
abriu com 170 empregados, e hoje não
terá lá muito mais que metade.
Sem interrupção:
— A função principal das cooperativas
neste contexto é não se deixarem fechar, para poderem controlar os preços.

s

E concluindo, afirmou:
— O Pão de Açúcar aqui só leva o
que não pudermos aproveitar, ou o que
não soubermos aproveitar.
Vendendo toda a espécie de géneros
de mercearia, a «Popular Banwense»
pensa dedicar-se em breve ao sector
dos electrodomésticos, e colocou já à
venda livros nas suas lojas.
— O posto da Quinta da Lomba não
satisfaz as necessidades dos sócios. Neste
momento não vende mais porque não
cabe lá mais mercadoria. Pensamos alugar uma casa com 200 m para instalar
um supermercado cooperativo, com talho, mercearia, peixaria, fruta, verdes,
etc.
A motivação económica dos sócios,
aliada à luta de mercados (afinal, a concorrência, uma das molas do sistema
capitalista) ditam esta via economista
como forma do «saber aproveitar». Mas
ela não será bastante: — apesar de quase
1

É neste contexto, sumàriamente esboçado, que a Cooperativa Popular Barreirense vive.
COMBATER EM PREÇOS
— Temos um total de 1200 sócios,
onde a predominância é de operários —
diz-nos um dirigente desta cooperativa,
que prossegue:
— Temos em funcionamento lojas na
Quinta da Lomba (vendas mensais de
150 contos). Charneca (80 contos de
vendas por mês) e na Sede (150 contos de receita mensal). Antes da integração estes valores ficavam em metade. É preciso ver que hoje vendemos
não só a sócios, como ao público em
geral. De resto, a motivação do associado é essencialmente económica.
— A dimensão de vendas da UNICOOPE permite fazer preços de com6
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UNICOOPE
sempre serem as mulheres a fazerem as
compras, só agora duas delas tiveram
acesso a cargos directivos na «Popular».
Eis como o «saber aproveitar» exige
uma acção (cooperativa) correcta, capaz de mobilizar sócios e distinguir a
cooperativa (as cooperativas) do Pão
de Açúcar (dos Pães de Açúcar).
U M TRABALHO CULTURAL ESCASSO
Não pode afirmar-se que a Cooperativa Popular Barreirense se circunscreva
à prestação de serviços. Uma certa
preocupação cultural e recreativa anima
os seus dirigentes, mas é sintomático
que as Assembleias Gerais sejam pouco
frequentadas, a demonstrar uma certa
insuficiência da vida associativa.
— A partir do decreto 520/71 houve
um retrocesso. Desde o decreto que não
realizamos mais actividades culturais —
esclarece-nos um responsável da «Popular».
Antes, no entanto, tinham organizado
um Curso de Economia Livre (dado pelos sócios aos próprios sócios), um
curso de francês (ministrado em moldes idênticos), e um curso de rádio
(do mesmo modo). Funcionou um jar-

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

plano

um busto

de António

Sérgio

por José A. Salvador
É este tipo de actividades, além de
outras (discussão dos problemas cooperativos; reunião de direcções abertas
aos sócios; abordagem de problemas
concretos dos associados, etc.) que podem, a par dos preços, contribuir para
a distinção entre cooperativistas e supermercados de qualquer grande cadeia
comercial. E mais do que contribuir para
essa distinção, proporcionar formas de
mobilização de pessoas, e não só satisfazer meros consumidores.

A «OPERÁRIA
BARREIRENSE»
COLABOROU COM OS JOGOS JUVENIS DO BARREIRO
Fundada em 1913, com cerca de 600
sócios que utilizam frequentemente os
serviços da cooperativa, a «Operária
Barreirense» regista uma distribuição no
montante de 280 contos (para dois postos abertos). Com uma massa associativa também predominantemente operária, sente-se todavia a ausência das camadas jovens.
— Há pouco entusiasmo por parte da
camada jovem. Agora cedemos as nossas instalações para os Jogos Juvenis
do Barreiro. Muita gente não conhecia
a cooperativa—afirma-nos um responsável pela «Operária».
Com a realização de exposições, conferências, e sessões de cinema (a cooperativa possui uma máquina de projecção de 16 mm) têm procurado os seus
dirigentes trazer gente nova à cooperativa.
Criámos, as três cooperativas, uma
comissão para motivar o associativismo.
O cooperativismo é essencialmente um
movimento de pessoas.
Com biblioteca, bar, salão de festas,
taberna, e televisão, na «Operária Barreirense» está ainda instalada a secção
local da Associação dos Inquilinos de
Lisboa.

A INTEGRAÇÃO NAO Ê TUDO

Em primeiro

S U L

A integração na UNICOOPE tem desencadeado acções colectivas das três
cooperativas:
— A s direcções das três cooperativas
dão-se bem. Há uma cooperativa: a
UNICOOPE. Os nossos problemas são
discutidos em conjunto, por isso reunimos uma vez por semana os responsáveis das três cooperativas—palavras
dum director da «Operária».
Oitenta mil pessoas visitaram um pavilhão de propaganda ao Cooperativismos que, por iniciativa conjunta das
três cooperativas, foi instalada no recinto
das Festas Populares do Barreiro.

— Temos de modificar totalmente o
cooperativismo por aqui. O Pão de Açúcar teve a vantagem de agudizar as contradições. Foi um mito. A s cooperativas
integradas conseguiram preços combativos. Antes da integração vendíamos
mais caro que os merceeiros. A integração processar-se-á na escrita, transportes, e abertura de novas instalações.
Os supermercados cooperativos permitem um abaixamento dos custos.
Atentos à parte comercial (a Cooperativa de Alhos Vedros, não integrada
na UNICOOPE pratica preços mais elevados) os dirigentes do Barreiro reconhecem a necessidade de modernização
dos postos de distribuição- Há planos:
— abertura dum supermercado cooperativo na Quinta da Lomba, encerramento
provável dos dois postos da Baixa da
Banheira e abertura, em seu lugar, de
um supermercado no centro da localidade, construção de um novo edifício
na sede da «Operária» (o projecto para
este edifício já está aprovado, com subcave —destinado provàvelmente ao Armazém Regional do Sul — , cave — onde
se abrirá um supermercado com 1013 nv
de superfície — rés-do-chão — para instalações associativas e secretaria — além
de cinco andares).
Mas, segundo ainda a opinião dos
nossos interlocutores:
— A integração não é tudo. O cooperativismo tem de ser todo ele modificado.
Bem se compreendem estas palavras
se pensarmos que às Assembleias Gerais da «Operária» comparecem 40 a
50 pessoas para uma massa associativa
superior a 600, e que as mulheres compradoras habituais na cooperativa quase
se circunscrevem a esse mesmo papel.
Elas não participam activamente da vida
da cooperativa.
É que não basta vender, Ê necessário
conquistar pessoas. Ou então, as modi('Continua

na pág.

seguinte)
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ficações d o c o o p e r a t i v i s m o n ã o ultrapassarão a s p e c t o s
economistas, sem

O QUE O POVO

Faltava-nos visitar a Baixa da Banheira.
A Sociedade Cooperativa de C o n s u m o
Progresso Banheirense. A o leitor damos
as palavras d o presidente da d i r e c ç ã o
Estas, e não outras:

— Temos 700 sócios.
— Foi fundada em 1958.

c o n s e q u ê n c i a s práticas
ciativo e cultural.

QUER

OA MARGEM SUL.

anterior)
ao nível

asso-

É SER ENGANADO

— A Baixa da Banheira pertence ao
concelho da Moita.
— Noventa por cento da população
é operariado.
— Trabalham na C. P., naCUF,
Siderurgia perto do Seixal

na

— Os sócios são operários. Mais de
metade alentejanos.
— Há cá até colectividades de alentejanos.
— Vendas? 250 a 300 contos mensais.
— Temos abertas a sede e um posto
do lado de lá da linha.
— Edifício próprio.
— Nas Assembleias Gerais? Setenta a
oitenta pessoas.
— A biblioteca está fechada, Não há
pessoal para isso.
— O pessoal não quer saber dessas
coisas.
— Na taberna vende-se vinho ao copo.
Há jornais. Jogos. Dominó, cartas, damas.
— Olhe tirámos a televisão da taberna
por causa do barulho. Uns queriam conversar, outros ver. Pusemo-la numa salinha, com cadeiras. Agora ninguém liga.
Ninguém lá vai.
— As mulheres é que se abastecemTemos uma mulher na Assembleia Geral.
— Desde 71 que -não se vende a crédito. Pensamos fechar as duas lojas e
abrir um grande supermercado.

Símbuli*

da

Liam

— Cá há três supermercados comerciais. Fazem concorrência. Ao Pão de
Açúcar o pessoal vai iludido com a publicidade. Só o primeiro mês isso se
notou.
— Sabe? O povo quer é ser enganado.
O povo gosta de ser enganado.
Falou o p r e s i d e n t e da d i r e c ç ã o da
S o c i e d a d e C o o p e r a t i v a de C o n s u m o Prog r e s s o Banheirense. Da Baixa da Banheira, c o n c e l h o da M o i t a : — trinta m i l
pessoa ( o u perto d i s s o ) para uma quase
t o t a l i d a d e d e operários. C o m as palavras que se leram. Não o u t r a s .

r

V I N H O S
L O U R I N H Ã
PUREZA
E QUALIDADE
GARANTIDA
PELA
NAO PARTIU
PORQUE ESTA
SEGURO MA

MUTUAL/UNICOOPE
fazer um seguro é ter o amanhã nas mãos * faça-o através da sua
cooperativa ou pelos telefs. 97 02 01 / 2 - Lisboa; 68 31 96/7 - Porto
8

boletim cooperativista
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DA LOURINHÃ
PEÇA-OS NA SUA COOPERATIVA

mundo cooperativo

PAÍSES NÓRDICOS:

AS FEDERAÇÕES NACIONAIS
DAS COOPERATIVAS DE CONSUMO
Os países nórdicos, desde há
alguns anos, seguem todos os
mesmos caminhos em matéria de
colaboração no domínio cooperativo. Para melhor compreender
essa evolução, é preciso estudar
alguns dados relativos às federações nacionais das cooperativas
daqueles países. Vamos descrever
sucintamente essas organizações.
O movimento cooperativo dos
consumidores da Dinamarca é o
mais antigo dos países nórdicos.
Com efeito, a sua organização
central, a F. D. B., foi fundada
em 1896, constitui, desde o princípio do século, um importante
elemento da economia nacional.
Como consequência da legislação sobre comércio, em vigor na
Dinamarca há muito tempo, o
movimento cooperativo dinamarquês caracterizou-se, durante
anos, pelo número elevado de sociedades locais. Entretanto, em
1970, depois de alterada a lei sobre a liberdade do comércio e da
indústria, iniciou-se um processo
de integração, tendo como fim a
completa modificação da estrutura tradicional deste movimento.
A SOK, fundada em 1904, é a
mais antiga das duas federações
nacionais das cooperativas da
Finlândia. Do ponto de vista ideológico permanece neutra. A outra
federação finlandesa, a OTK, que
defende a cooperação entre os
consumidores de tendência mais
progressista, nasceu, em consequência de uma divisão no movimento SOK, em 1917. Esta organização é, muitas vezes, designada
pelo símbolo E, a letra inicial da
palavra «edistysmielinen» que significa «progressista». Existe uma
diferença fundamental entre as
duas organizações cooperativas
da Finlândia. A SOK, mais antiga, ocupa, de longa data, uma
posição particularmente importante nas zonas rurais do país,

e o número dos seus postos de
venda é superior ao da outra organização, a OTK, cujo centro de
gravidade se situa na aglomeração urbana. Entretanto, esta divisão original começa a desvanecer-se. Já se encontram nas maiores
cidades, grandes armazéns de um
e do outro dos dois movimentos.
O facto de haver, actualmente,
na Finlândia duas organizações
cooperativas é resultados da divisão da opinião pública causada
pela guerra civil de 1917.
Durante meio século, após a divisão do movimento cooperativo
finlandês, as duas organizações
contribuíram, numa nobre competição, para o desenvolvimento
cooperativo do seu país. Como
resultado dos seus esforços, a Finlândia dos nossos dias pode ser
considerada — seja qual for o critério aplicado — como a principal
nação cooperativa do mundo.

0 0

Assim, numa população de aproximadamente 4,7 milhões, o valor
total das vendas cooperativas a
retalho elevou-se, em 1971, a 6617
milhares de coroas suecas.
A federação das cooperativas
da Islândia, SIS, que foi fundada
em 1902, difere, no que respeita
à estrutura, das outras organizações cooperativas nórdicas. A escala das actividades da SIS é
muito vasta. Assim, por exemplo,
a organização central e as sociedades locais dão assistência aos
seus membros na venda da sua
própria produção, que consiste,
principalmente, de peixe e de géneros agrícolas. Uma parte importante das exportações e importações totais do país é efectuada
pela SIS.
A F e d e r a ç ã o Nacional das
Cooperativas da Noruega (NKL)
foi fundada em 1906.
(Continua

na pág.

seguinte)

msS*
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Monumento
nórdico
tiva de «Vãr Gãrd*

nos pioneiros
de Rochdale
situado
próximo
da escola
(Suécia)
inaugurado
em 19.'tJ/ para comemorar
o
do nascimento
do Movimento
Cooperativo

cooperacentenário
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As Federações Nacionais das Cooperativas de Consumo Nórdicas
/Continuação

da pág.

anterior)

O seu símbolo, a letra S, adoptou-se há alguns anos, durante
uma campanha, à escala nacional,
empreendida com o fim de melhorar os contactos entre o organismo central e as sociedades
locais; é a inicial das palavras
«Samvirke — Sikkerhet — Service» (cooperação — segurança—
serviço).
A NKL está, actualmente, a
estabelecer uma cadeia de grandes armazéns denominados DOMUS. É ela também que tem a
honra de haver criado o primeiro
grande supermercado na cidade
de Trondheim. Pelos novos estatutos, a organização parlamentar
e administrativa da união cooperativa tornou-se mais eficaz e melhor para dar satisfação às solicitações dos consumidores.
O sinal matemático que representa o i n f i n i t o — — serve
de símbolo ao movimento cooperativo dos consumidores suecos.
Propomo-nos, aqui, descrever
alguns aspectos deste movimento
quanto à sua qualidade de organização de venda que garante produtos de primeira qualidade, nas
melhores condições de protecção
dos interesses do comprador.
Além disso, desejamos mostrar,
em todas as fases da sua actividade, os princípios democráticos
são estritamente aplicados.
Na década de 1960, o movimento cooperativo sueco passou
por uma série de modificações
importantes: a redução do número de sociedades locais, assim
como a evolução radical da concepção das estruturas de venda
tradicionais, implicando a tran-

sição de um grande número de
armazéns de reduzidas dimensões
para um número restrito de postos de venda com área mais vasta.
Foi também nessa década que se
criou a rede dos grandes armazéns DOMUS e que se adoptaram
novos estatutos tanto pela Organização Cooperativa Central (KF)
como pelas sociedades locais.
Como última medida, aumentou-se a influência dos membros
«laicos» (pessoas que não são
empregadas nos serviços do movimento) tanto nos conselhos de
administração das sociedades locais, como no organismo central.
ALGUNS DADOS
FUNDAMENTAIS
Uma grande tendência para a
expansão em numerosos domínios
caracterizam todas as federações
cooperativas nórdicas. Em 1970,
o valor total de vendas efectuadas pelas organizações centrais
elevou-se a 13 500 milhões de
C. S., enquanto que o valor das
vendas a retalho realizado pelas
sociedades locais foi de 20 500
milhões de C. S. Vê-se, em toda
a parte, um esforço no sentido
de tornar a exploração mais eficaz, instalando armazéns maiores,
mais funcionais e entrepostos regionais. Esta tendência para concentração resultou numa redução
do número total de sociedades
locais e de postos de venda. No
entanto, o desenvolvimento não
se processou sempre na mesma
cadência em ambas as categorias,
nas sociedades locais e nos armazéns cooperativos. Paralelamente

•

Um
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(Noruega)

a este processo de transformação,
todas as federações registam um
aumento considerável nas vendas,
tanto por grosso como a retalho.
Este é um facto que ilustra, claramente, o efeito positivo das
transformações efectuadas.
ALGUNS NÚMEROS
Vamos agora apresentar alguns
números relativos à situação em
31 de Dezembro de 1970. Indicam
factos de importância capital a
quem deseja conhecer os resultados atingidos pelos movimentos
cooperativos nórdicos. Em cerca
de 22 milhões de habitantes, 4
milhões estão associados numa
cooperativa local. Existem cerca
de 3000 sociedades locais que exploram quase 14 000 postos de
venda. Um exame destes números
dá informações importantes, embora, aqui, não façamos uma análise profunda.
O número total de aderentes das
sociedades locais — 4 058 421 —
dá-nos uma ideia da força relativa dos movimentos cooperativos
nórdicos. O número de sociedades
locais — 3053 — e o de postos de
venda — 15 446 — definem o quadro da situação que prevalece na
base da organização, enquanto
que os totais da venda a retalho
— 20 714 C S . — e das vendas
por grosso — 13 993 C. S. — são
indispensáveis a qualquer avaliação realista e a uma imagem instantânea da actual posição das
organizações.
A ESTRUTURA
DAS FAMÍLIAS
A família média nórdica comporta 3,0 pessoas, enquanto que
o número de pessoas, por família,
filiadas em cooperativas é 3,5.
Multiplicando o número total de
associados nas sociedades cooperativas locais pelo número médio
de pessoas que constituem a «família» cooperativa, encontramos
que, nos países nórdicos, 14,2 milhões de pessoas, isto é, 65 % do
total da população, estão associadas, de uma maneira ou de
(Conclui

na

pág.

seguinte)
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página)

gínquos e remotos Pioneiros de
Rochdale (muito úteis para citar, porque vêm sempre a propósito) são bastas vezes apontados
como exemplo.
Porém, a Educação Cooperativa não pode ser um princípio vago e formal, do Credo em que os
cooperativistas acreditam, mas
sim um problema actual e constante da vida quotidiana das cooperativas. É nessa perspectiva
que o devemos analisar. Para nós,
o problema de educação cooperativa não se põe nos mesmos termos em que o puseram os Pioneiros de Rochdale, ou os cooperativistas portugueses do princípio
deste século. Nem se põe da mesma maneira em relação aos diver-

COOPERATIVA?

sos tipos de cooperativismo que
citámos.
Por isso, para delimitarmos
bem aquilo de que vamos tratar,
diremos que vamos abordar o tema Educação Cooperativa, referido exclusivamente ao movimento cooperativo de consumo português.
O movimento cooperativo de
consumo, passa este momento, em
Portugal, por uma fase decisiva
da sua história.
A transformação necessária e
irreversível de um movimento
cooperativo tradicional num movimento cooperativo integrado,
envolve riscos e problemas que
não podem ser ignorados.
Se por um lado o êxito económico, a longo prazo, dessa integração está longe de ser assegu-

rado, por outro, essa mesma integração conduzirá à morte real do
cooperativismo, se não for acompanhada de um reforço associativo da base.
É neste contexto que a educação cooperativa assume uma importância crucial.
Mas, para não nos deixarmos
ficar em palavras, ou belas afirmações de princípio, devemos responder claramente a várias perguntas :
o Quais os problemas actuais
do cooperativismo de consumo em Portugal?
b Em que medida a Educação
Cooperativa é ou não imprescindível para resolver
esses problemas.
c Que conteúdo devemos atribuir à Educação Cooperativa ou seja, que educação
cooperativa precisamos ?

COOPERATIVAS NOS
PAÍSES NÓRDICOS
(Conclusão

da pág.

d Que instrumentos, que formas orgânicas vamos' utilizar (e criar) para pôr em
prática um programa de
educação a definir?

anterior)

outra, em movimentos cooperativos. Indicamos, a seguir, as percentagens atingidas pelas diferentes organizações cooperativas nórdicas.

' p

Número de membros de uma
família filiados nos movimentos
cooperativos, expresso em percentagem do número total dos habitantes dos vários países
FDB
(Dinamarca) ...
SOK
(Finlândia) ...
OTK
(Finlândia) ...
SIS (Islândia)
N K L (Noruega)
K F (Suécia)

57 %
42%
43%
57%
39 %
61%

Pela nossa parte, tentaremos,
em próximo artigo, dar um contributo para soluções, que só colectivamente poderão ser encontradas.

V'7

Para um melhor esclarecimento sobre
estes pontos, remetemos o leitor para os seguintes artigos publicados no B. C :
«A propósito de um congresso» — Novembro-Dezembro de 1971.
«O cooperativismo é uma «ideia boa»?
Março 1972.
1

85%

No conjunto dos países nórdicos
a percentagem é de 62 %.
A importâncias das federações
cooperativas finlandesas atinge,
em conjunto, 85 %, o que é digno
de consideração. É um número
muito elevado, mesmo se tivermos
em conta casos de filiação em
duas cooperativas. E, quando o
movimento cooperativo se apresenta como defensor das famílias,
é útil lembrar este importante
número de filiados.
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para uma discussão teórica do cooperativismo

QUE EDUCAÇÃO COOPERATIVA?
por RUI CANÁRIO
Quando há alguns meses, nesta
mesma secção, publicámos um artigo intitulado «O cooperativismo
é uma «ideia boa»?», um leitor de
Braga, respondeu ingènuamente
que, em sua opini?.o, não era
«boa» mas sim «óptima».
Pois bem, o cooperativismo não
é uma ideia «boa», nem «má» e
muito menos «óptima», por uma
razão muito simples, é que o cooperativismo não é uma «ideia».
O cooperativismo é um movimento em que uma teoria e uma
prática estão intimamente ligadas, e que só historicamente situado, no espaço e no tempo, pode
ser compreendido. Entendido de
outra forma o cooperativismo será então uma mera abstracção,
uma «ideia» existente na cabeça
de algumas pessoas, mas cuja
relação com a realidade será pura
coincidência...
COOPERATIVISMO
OU COOPERATIVISMOS?

| — Existem, como é sabido,
diversas formas de cooperação : cooperativismo de
consumo; cooperativismo
de produção; cooperativismo habitacional, cooperativismo de crédito, etc.
Cada uma destas várias
espécies de cooperativa,
tem objectivos próprios e
bem definidos, e serve grupos sociais distintos, por
isso cada uma delas exige
uma análise própria e independente. Para dar um
exemplo claro: não podemos confundir uma cooperativa operária de produção, com uma cooperativa
agrícola em que os sócios
são pequenos ou médios
proprietários, e a grande
maioria ("os produtores são
assalarir. ios destes.
2 — Estas diversas formas de
cooperação, ou cooperativismo, evoluiram e sofre12
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ram grandes transformações, desde os meados do
sécuio X I X , até à actualidade. Falar do cooperativismo de consumo em Portugal em 1870, ou falar do
cooperativismo de consumo em Portugal em 1972
são coisas completamente
diferentes. E o mesmo se
passa em relação a todos
os outros países e formas
de cooperação.
3 — Dadas as suas próprias l i mitações, o facto de não
poderem por si só transformar a sociedade, as cooperativas têm funções sociais distintas, ambições,
objectivos e potencialidades próprias, consoante o
regime social em que se
integram. Por isso, comparar cooperativas portuguesas com cooperativas
suecas, italianas, chinesas
ou marroquinas, sem ter
em conta os condicionalismos próprios de cada país,
em que essas cooperativas
se movem, é confundir, deformar e obscurecer os
problemas.
1

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

que verdadeiramente
interessar.

nos pode

Q U E EDUCAÇÃO
COOPERATIVA?

Tudo o que atrás dissemos sobre o cooperativismo em geral,
aplica-se necessariamente a todos
os seus aspectos particulares, incluindo portanto a educação cooperativa, tema da série de artigos
que iniciamos neste número.
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A prática é também fundamental para
o cooperativismo. Não basta enunciar
princípios. É urgente praticá-los.

No geral, em abstracto, ninguém discorda da necessidade e
da importância da educação cooperativa. A esse respeito, os lon(Conclui

na pág.

anterior)
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