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AS COMEMORAÇÕES DO D I A
M U N D I A L DA COOPERAÇÃO
Tal como nos anos anteriores, e segundo o programa q u e anunciámos
«10 número anterior, decorreram em Lisboa, Porto e Coimbra as comemorações do Dia Mundial da Cooperação. Foram verdadeiras jornadas de exaltação do ideal cooperativo e ao mesmo temp© afirmação da vontade de
continuar a erguer um Cooperativismo são e de acordo com os tempos de
hoje. Das realizações levadas a efeito damos a seguir uni breve relato.
ACTUAIS

CARACTERÍSTICA DOMINANTE
DAS COMUNICAÇÕES NO SUL
Decorreram com o maior interesse as
comemorações efectuadas em Lisboa.
Por iniciativa do Departamento de Formação Técnica e Cooperativa realizou-se no próprio Dia de Cooperação uma
Conferência Cooperativa Regional na
qual participaram meia centena de dirigentes de cooperativas de consumo de
Lisboa e Margem-Sul e onde se debateram alguns problemas de grande importância entre os quais se destacaram «Os
problemas financeiros do Movimento
Cooperativo» e a «Situação das Cooperativas de Consumo perante a Lei»
As sessões realizaram-se na sede da
Associação dos Inqunlinos Lisbonenses
que gentilmente cedeu as suas instalações.
Organizado pelo «Boletim Cooperativista» e com a participação dos membros da sua Comissão Redactorial, dos
nossos colaboradores João Maria Mendes e Fernando Mateus e ainda com a
presença especial do Dr. Bento Correia,
da «Coop» de Lourenço Marques que se
encontrava de visita à Metrópole, reatizou-se um Encontro sobre Informação
Cooperativa no qual se debateram com
a maior profundidade os aspectos da informação aos associados das cooperati-

Cooperativa dos Telefonistas», cuja actuação foi simplesmente sensacional.
Quando soubemos que aquele «Conjunto» era formado por quatro coopera-

vas e ao público em geral. Infelizmente
não houve a participação esperada das
diversas pessoas e publicações interessada na divulgação Cooperativa, pois só
os jornais «República», «Capital» e «Século» e a revista «Vida Mundial» se f i feram representar.
G R A N D E B R I L H O NAS
RAÇÕES N O R T E N H A S

COMEMO-

Comemorou-sc no Porto o 46.° Dia
Mundial da Cooperação, com várias
sessões, onde os cooperadores confraternizaram numa sã camaradagem, exaltando o caminho trilhado e revigorando-se para continuar a dar um pouco
do seu trabalho em prol dos outros,
verdade sobre que acenta o IDEAL
COOPERATIVO.
Foi para motivo de extrema satisfação, verificar a alegria esfusiante com
que os cooperadores nortenhos se entregavam a viver este dia que de ano para
ano mais intensamente se vive no nosso
País.
No baile que teve lugar no terraço
da Grande Cooperativa dos Pedreiros
Portuenses, exemplo de tenacidade e
saber dos seus sócios, houve já bastante animação e se não fora a noite que
se apresentou bastante fria, estamos
certos de que seria um êxito
Abrilhantou esta «soirée» de confraternização cooperativa o «Conjunto da

Um aspecto do encontro nacional, em Coimbra

Durante o Encontro sobre a nossa
imprensa

dores e que se entregavam à música
por simples prazer e sem ambições lucrativas, ficámos agradàvclmente surpreendidos, pois neste mundo de interesses que tudo subverte, ainda escapam
alguns que dão exemplos sublimes de
como seria a vida se todos soubéssemos
compreender o amor pelo nosso semelhante Uma boa parte desses continuam
a chamar-se COOPERADORES. BEM
HAJAM.
No dia seguinte a festa continuou no
(Continua na página 12)

EDITORIAL
AS IMPLICAÇÕES DE UM PARECER
l São muitas as implicações do Parecer da Procuracloria-Geral de República a que noutro local fazemos
referência. Mas a mais
importante
'é sem dúvida aquela que se refere
à situação actual das cooperativas
de consumo
na distribuição
em
Portugal. A necessidade de uma actualização
é evidente. Põe-se em
causa a qualidade da sociedade das
cooperativas: sem razão, isso é evidente, para quem se debruce não
só para uma legislação velha de
oitenta anos. mas também vara a
realidade
do Cooperativismo
de
. Consumo. Todavia, esse tacto, ou
I melhor, essa dúvida só poderá ter
\ sido surgido vorque não se quis
andar um pouco rhais depressa na
(Continua na página 9)
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NUNO TEOTÓNIO PEREIRA

xado depois (1964/66) para 245 fogos/ano.
Quer dizer: enquanto a média
anual de habitações construídas no
nosso país passou de 20 171 no decénio 1951 /60 para 35 108 em
1964/66, a parte correspondente a
cooperativas desceu, no mesmo período, de 266 para 245.
A este panorama desolador, no
campo dos números, nada há a contrapor que justifique qualquer expectativa optimista, quer no aspecto da
legislação, quer no da dinamização
ou da renovação do sector. O nível
de quase nulidade manter-se-á certamente, enquanto persistirem os condicionalismos actuais.
E, no entanto, algumas esperanças
têm sido suscitadas, tanto ao nível
oficial, como ao do movimento cooperativo. Mas esperanças a breve
trecho desmentidas pelo decorrer do
tempo.
Sasta lembrar, por exemplo, que,
enquanto no Plano Intercalar de Fomento se propunha o imediato «estudo preliminar da organização de
sociedades cooperativas destinadas à
construção de habitações
de
modo a proporcionar-lhes uma maior
capacidade de acção», o III Plano de
Não admira portanto que a situaFomento não fez, 3 anos depois,
ção se vá degradando, pois quaisquer
esforços de renovação ou incremento
qualquer alusão à actividade do secestão de antemão condenados ao intor cooperativo.
sucesso, enquanto certas condições
Ao nível do movimento cooperatibásicas não forem alteradas.
vo, os interessantes esforços feitos de
tempos a tempos pela Associação dos
Verifica-se, assim, em t e r m o s
quantitativos, que a actividade das
Inquilinos Lisbonenses — lembremos
cooperativas de habitação tem vindo
a Exposição sobre o Cooperativismo
a representar uma parcela cada vez Habitacional no Mundo, o recente
mais reduzida, na construção de haColóquio sobreo Problema Habitaciobitações no nosso país.
nal e o Projecto de Código do InquiEfectivamente, no d e c é n i o de
linato Urbano — não têm encontra1951/60, o número de fogos consdo eco suficiente, tanto da parte das
truídos por cooperativas represencooperativas de habitação como das
tou 1,3 % (percentagem já irrisória)
própria sentidades oficiais, para que
do total; no período de 1961/63,
se rompa o imobilismo presente. E
essa percentagem desceu para 1,1 %;
de qualquer destas últimas iniciatie em 1964/66 desceu ainda para
vas resultaram propostas concretas
0,7 %. Mesmo em números absoluperfeitamente adequadas para uma
tos veriifea-se um decréscimo, pois
base de discussão que tivesse em visa média anual de fogos construídos
ta a criação de condições mais favoem 1951/60 foi de 266, tendo subido
ráveis à actividade cooperativa no
no período 1961/63 para 315 e baidomínio de habitação.

O panorama das cooperativas de
Habitação no nosso país nada tem
de estimulante nem de animador.
?rata-se de uma actividade que nunca atingiu um nível interessante, nem
dentro do sector habitacional, nem
no âmbito do movimento cooperativo; e isto, tanto em termos quantitativos, como qualitativos. Ná verdade,
não só a actividade construtora tem
síd© sempre diminuta, como © empenhamento militante dela tem estado normalmente ausente.
Em estudos e relatórios feitos nestes últimos anos têm-se procurado
explicações para e facto: perante o
poder económico das empresas capitalistas que dominam o mercado da
construção e o dos terrenos, as cooperativas, abandonadas à escassez
dos seus recursos, e sem poderem
encontrar apoio significativo na legislação actual, vêem-se contragidas
a uma actividade marginal de âmbito
muito reduzido, gerando por outro
lado estas circunstâncias à sua volta — como é natura! — um geral desinteresse pelo sistema da parte das
vastas camadas da população que,
em condições diferentes, seriam chamadas a nele se integrarem.
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SINDICATO DE CHICAGO

PROMOVE A CONSTRUÇÃO Dí
HABITAÇÕES COOPERATIVAS
O Sindicato dos [Trabalhadores Unidos <la I n d ú s t r i a de Vestuário dc
Chicago (Estados Unidos) vai promover a construção de dois edifícios de
24 andares e 52! vivendas, em sistema
cooperativo. O empreendimento desti.
na-se a alojar 606 famílias dc renda
média. Serão investidos cerca de
463 280 contos.
A construção deste novo conjunto
habitacional tem como finalidade mostrar o caminho a outros sindicatos e
organizações não lucrativas, do que c
possível construir residências para
trabalhadores de renda média. Segundo revelou o sr. Murray Finlcy, vice-presidente do Sindicato, 6 também
desejo da organização constituir uma
comunidade que ven'ia a demonstrar
que pessoas de raça e condições sociais
diferentes podem viver em harmonia.
A obra, que será realizada sob os
auspícios da Fundação de Residências
Unidas, ocupará uma área de 2!) 130
metros quadrados, e integra-se num
plano para a fundação de uma Federação de Cooperativas Habitacionais,
aliada aos Grupos Cívicos. Sindicatos
e outras organizações similares, nos
Estados Unidos.
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C R Ó N I C A
Sou associada de unia cooperativa cuja
direcção intenta ir reduzindo gradualmente
o retomo anual, ate chegar à sua abolição.
De 5% que inicialmente distribuía passou
a 4%, em 1967 e 3% em 1968. Desejava
saber se este procedimento é legal ou, no
caso de me não poderem esclarecer, agradecia a fineza de me informarem a que
organismo devo dirigir-mc. ... M. C. Jorge
... Porto.
Embora este pedido de esclarecimento
fosse dirigido à Direcção da Unicoope interessa bastante que seja aproveitada a ocasião para tirar dúvidas a outras pessoas que
como a leitora as têm. E têm-nas somente
porque se fizeram sócios de uma cooperativa sem se esclarecerem bem do que ê realmente uma cooperativa. A primeira finalidade de uma cooperativa é criar um espírito
de entreajuda e só em segundo plano se
poderá pôr a questão económica, embora
também seja importante. Todos os sócios
são responsáveis pelo que se passar e a
direcção não é mais do que executora da
vontade dos associados.
No caso concreto, a nossa prezada leitora deveria antes de mais ler cuidadosamente os estatutos da cooperativa para a
qual voluntariamente entrou e verificar
quais são as prerrogativas dos sócios e dos
corpos gerentes. Depois verificar ainda que
a distribuição do retorno anual, após o fecho de contas, consta de uma proposta que
é apresentada à assembleia geral dos sócios e estes aprovam ou reprovam tal proposta. Se a direcção da sua cooperativa
propôs este ano um retorno mais baixo, lá
teria as suas razões, que deverão ter sido
expostas no relatório que deve ter recebido
(supomos que a cooperativa distribuiu o
seu relatório anual, mas caso contrário, também poderia ir consultá-lo à sede, pois é
de lei que esteja patente antes da assembleia
se realizar.
Sc as explicações da direcção não satisfazem, cada associado, na assembleia geral respectiva dc aprovação do relatório e
contas do ano anterior (que geralmente
se realiza em Março de cada ano) pedirá
explicações mais detalhadas. Entretanto a
assembleia geral dos sócios poderá não
aprovar a proposta da direcção e resolver
dc modo diferente a distribuição dos excedentes. Assim, vê-se que é da maior importância: 1.° — Ler atentamente o relatório e
contas da direcção; 2.° — Ir à Assembleia
aen'.l onde é discutido e pedir explicações,
e com os restantes sócios aprovar, propor
al;errções ou reprová-lo. Sócio que não
faça isto, comete um grave erro e parece-nos lamentável que acuse a direcção (composta por outros sócios como ele e eleitos
por aqueles que sócios cumpridores dos seus
deveres) de acções erradas pois afinal o
primeiro erro é o seu de não controlar
através dos meios e nas épocas convenientes a acção dos seus consócios responsáveis.
No caso vertente, a prezada leitora deveria
ter ido à assembleia geral e feito as perguntas necessárias para ser esclarecida e
entretanto aprovar ou reprovar a proposta da direcção. Porque deve ficar uma
coisa bem clara: não foi a direcção que
resolveu distribuir este ou aquele retorno,
foram os sócios presentes que aprovaram a
proposta da direcção por estarem de acordo
com ela, os ausentes, tacitamente aceitaram
o voto daqueles pois não puderam ou não
quiseram incomodar-se a ir a assembleia.

de J O R G E
Eis a figura típica da (Made à
noite. O guarda-nocturno,
abastando
alquebradamente
os
seus
passos cansadas, tenta aqui e mais
além a segurança
das portas
dos
estabelecimentos.
A nós, que regressamos
a casa
depois de vermos fantasioso
filme
James
Bondiano,
parece-^nos
termos recuado no tempo,
como se
embrenhados
em guerra
nuclear,
nos víssemos
obrigados
a
lutar
com. uma
funda.
Sorrimos
com complacência
perante o quase grotesco do seu aspecto. Mas recuemos
efectivamente no tempo. Aos nossos olhos deparasse-nos
a figura a impor
respeito de um agente de
autoridade,
em perigosas
missões
defensivas
da lei.
Pois não vai muito tempo
ainda,
que ou entrar em casa já em avamr
cada hora, noto no portal o «meu»
guarda-nocturno.
Ao
prosaico
«boa-noite»,
fica em seus olhos o
desejo de ser comunicativo,
de falar. Tem em mim uma
oportunidade, talvez a última e eu
sentindo-*w« por isso responsável,
ofereço-a sem
objecção.
Estender-lhe
o meu. maço de cigarros é o início que eis aceita com
satisfação,
porque
evita assim o
«parece que vai chover, o tempo
vai mau este ano», etc., etc., etc.
Não decorrem ainda muitos minutos e já sei desse homem
grande parte da sua gloriosa
carreira.
Fala-me
de arrojadas
nersesui-

S#QWRÂ

ções pelos telhados
do Porto
antigo e interpolado
com «bons tempos esses», faz desfilar
perante
mim, qual filme policial, toda uma
série 'de aventuras.
Mostra a cioafrriz na mão esquerda e
desenrola
apressadamente,
tirando
as últimas fumaças
do cigarro, a história de um cigano armado de navalha que ele, apesar disso,
conduziu
à esquadra da área.
Depois,
já satisfeito,
rua abaixo na, sua missão
lância.

afasta-se
de vigi-

Nessa noite não consigo
adormecer. Nas galerias da minha imaginação, há um paradoxo
que afinai é a Vida. Vejo uma flor que
murcha, lentamente
e que por fim,
quando as abelhas já por ela passam indiferentes,
se contentam, em
deixar cair as suas pétalas uma a
•uma, esperando
sem esperança
o
derradeiro
fim..

Ao terminar
esto crónteo
ouçn
passos na escada e o ruído de uma
porta
que estremece.
O
tilintar
das chaves é-me familiar.
Von à
janela. Senii-exântme,
lá ran ele. n
guarda-nocturno
da minha
rua,
empurrando
as portas aqui e main
além,
esperando
sem
esperança
que a última das suas pétalas
caia,
porque já toda a cidade passa por
ele vnÂ ifê ten Iem ente.
TORGÈ

SEQUEIRA
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O Detergente do C a v a l e i r o B r a n c o !
bolerim cooperativista, 3

A. PROTECÇÃO
CONSUMIDOR
•

08 EFEITOS
AVIÕES

DO

RUIDO

DOS

Um especialista de audição holandês.
.!<;:•'>:>••• :n» na Universidade de Leiden qua
detonações sónicas provocadas pelo»
aviões de jacto são susceptíveis de causar numerosos casos de perturbações s é rias no ouvido interno, cujos sintomas
seriam o abaixamento da capacidade auditiva, sensações de zumbidos permanentes e a impossibilidade de preceber
normalmente a música, entre outros.

U N I C O O P E

CAÇÃO E USO D E M E D I C A M E N TOS
Um projecto lei que surgiu recemiímente em Inglaterra estabalece que nenhuma pessoa deveria ser autorizada a
fabricas medicamentos sem possuir uma
licença propriada, que nenhum medicamento poderia ser utilizado num doente sem ter sido certificado a sua experimentação e que nenhum medicamento
poderia ser prescrito ou vendido sem
uma licença prévia de venda pelo Ministério de Saúde.
SEGURANO

A

MU iUAL D O NORTE

HA

ESTRADA

A Sociedade Real para a Prevenção
de Acidentes britânica organizou uma
campanha de segurança para usos dos
pneus; por seu lado os fabricantes de
pneus organiza uma outra campnha com
artigos publicitários na imprensa e na
televisão. Os fabricantes de pneus desíribuiram recentemente centenas de milhares de bitolas aos automobilistas d-..tinadas a permitir-lhes verificar a espessura do piso dos oneus que não deve
ser inferior 1 mm em mais de um quarto de largura.

P E DR A
NEGRA
A «UNICOOPE» e a Companhia de Seguros
A

M U T U A L

D O

N O R T E

Um vinho de qualidade
da excelente região
vinícola de Palmela

tornaram possível a integração da actividade
s e g u r a d o r a através das c o o p e r a t i v a s
E F E C T U E DS S E G U R O S ATRAVÉS OA

SUA

Produção da Adega Cooperativa
da Região do Moscatel de Setúbal
PALMEL A-GARE

ooletim cooperativista

TEM TANTO DINHEIRO
QUE...
O xeque Said Bin Sultan, o potentado de Abu Dhabi, rico em petróleo, tem
tanto dinheiro que resolveu adquirir
um computador para dar conta das suas
finanças.
A «National Cash Register Company»,
num relatório publicado, há dias, revelou que uma série de 100 computadores
serão instalados em meados de 1969
paar manter o inventário de abastecimentos, o processo de contas a pagar,
as folhas de férias e a contabilidade do
xecado.
O xeque Said Bin Sultan encomendou
o sistema de cérebros electrónico como
parte de um plano de modernização de
cinco anos para Abu Dhabi, em que
projecta investir a maior parte do seu
rendimento semanal proveniente do petróleo, que atinge três milhões de dólares (cerca de 84 000 contos).
Simples curiosidade: o rendimento do
xeque por hora é apenas... de 500 contos.

A

0 TRABALHO

Diálogo com o público na «Capitai »
Perguntámos:
— Admite que a mulher poderá exercer todas as profissões?
Responderam:

António Carlos Gomes, decorador:
— De certa maneira ela está apta a
acompnhar o homem em todos os lados,
só que há certas profissões, as que exigem grande esforço físico, que não são
adaptáveis às senhoras. Quanto ao trabalho mental em nada se inferiorizam
em relação ao homem.

Vivaldo Floriano Peças, empregai*»
no comércio:
— Há trabalhos em que a mulher dá
mais rendimento que o homem, como
sejam os serviços de escritório, em certas fábricas e mesmo um grande número de trabalho intelectual. Vejam-se
médicas e doutoras em leis mais «concentradas» que certos homens. Temos
que concordar, contudo, que em resistência física são inferiores.
Maria Prazeres Duarte, doméstica:
— A mulher tem tanto valor como o
homem, em quase todos os trabalhos.
Se dizem que é o «sexo fraco», isso está
errado, porque só num ou dois serviços
ela pode ser inferior na capacidade física. De resto trabalha lado a lado com
o homem com o mesmo valor intelectual e a mesma' responsabilidade, ou até
com mais do que ele.
Alexandrina Araújo, professora pri»
mária:
— É bom que se acabe desde já com
o «inferior» ou «superior». A mulher
está pronta a trabalhar e a responder ao
progresso tanto ou mais do que o homem. Mais, porque é ela quem após o
trabalho em casa, tem uma profissão a
exercer — que deve mesmo exercer! —
sem deixar qualquer serviço de maior
responsabilidade para o homem.

0 CLUBE DAS DONAS DE CASAS

DE B A R C E L O N A
DENUNCIAM UM «CRIME S0CIAL>

«Pao de Fogo» de Aníbal Sequeira — l.° prémio — Trabalho do Concurso Popular
de Fotografia de 1968, organizado pela Cooperativa Piedense

O «Clube das uonas t.e casa» as
Barcelona — cuja finalidade é não
deixar elevar os preços dos géneros
alimentícios — acusou hoje as peixarias locais de atirarem ao mar
grandes quantidades de peixe, para
aumentarem o nível dos preços, actualmente já elevados.
As donas de casa classificaram o
acontecimento de «crime social contra a economia das famílias e a estabilidade económica do país» e afirmaram-se dispostas a denunciarem
as actividades fraudulentas do mercado do peixe.
boletim cooperativista 5

DIIC

AO

A educação moral e cívica não será plenamente eficaz senão se a influência do ensino propriamente dito se completa
pela preparação para acção. O respeito da pessoa e dos direitos de outrém, o sentido do interesse geral, o consentimento à regra, o espírito de iniciativa, o gosto das responsabilidades só se podem adquirir pela prática da vida social, A escola oferece às crianças e aos jovens uma sociedade à sua
medida, onde vivem no meio dos seus iguais. Deverá pois organizar-se para lhes permitir multiplicar as experiências,
dando-lhes uma parte cada vez maior de liberdade e de responsabilidade, tanto no trabalhe das aulas como na ocupação
dos tempos livres.
A maior parte dos serviços essolares devem ser dirigidos
pelos alunos. O ararnjo da sala de aula, do material escolar,
das bibliotecas, será confiado a alunos voluntários ou designados pelos seus camaradas, responsáveis diante da opinião
pela boa execução do trabalho. O papel do professor será
chamar a atenção colectiva, eventualmente, sobre a injustiça na repartição das tarefas. O sentido da solidariedade, no
interior do grupo, terá toda á força de uma experiência quotidiana vivida.
A organização de cooperativas escolares dará às crianças
c aos adolescentes a experiência das responsabilidades, o sentimento da importância das funções sociais e do alto valor
da consciência do trabalho. A cooperativa deve ser gerida

VIÇA

pelos próprios alunos. A discussão e escolha de trabalho a
realizar, a atribuição a nada um da sua parte na tarefa comum, o valor das aptidões, a aceitação de trabalhos humildes
mas úteis, o sacrifício das preferências pessoais, a renúncia
às satisfações egoístas da vaidade, pela alegria dos êxitos colectivos, a harmonização voluntária das actividades individuais às do grupo, constituirão uma primeira e útil experiência da participação na vida de uma sociedade democrática. Os trabalhos e as festas organizadas pelos jovens cooperadores e sob sua responsabilidade devem normalmente ter
como resultado dotar a colectividade escolar dos fundos de
que terá a gestão. Experimentarão por esta forma a importância para o bem comum da inteligência e da probidade dos
gestionários e da aceitação das decisões colectivas com força
de lei.
No quadro das actividade cooperativas, ou independentemente delas, a escola deve habituar os futuros cidadãos a
participar em serviços sociais. Por exemplo, a ajuda às crianças, aos enfermos, aos velhos, não por ofertas de dinheiro,
mas pela contribuição benévola aos trabalhos da vida quotidiana: participação nos serviços domésticos, distracção, etc.
Do mesmo modo, e particularmente nos meio rurais, podem
ser executados trabalhos de interesse geral pela equipa escolar: arranjo dos caminhos, cercas, limpeza, desaterros, participação nos grandes trabalhos rurais de estação, etc. Esta

iRUPOS COOPERATIVOS
DE
UMA TAREFA QUE SE IMPÕE

m dos princípios que dimana d'i
própria natureza do cooperativismo é
a que na educação cooperativa se deve
utilizar com frequência o critério de
grupo ou a técnica da actuação de
grupo. A ideia de grupo domina todo
o mecanismo da organização cooperarativa: Regularment . um grupo ou
vários grupos de pessoas
realizam
reuniões, tomam decisões como tal,
impõe-se numa tarefa que irão realizar
em grupo e têm como afã primordial
o bem-estar do grupo. Também o programa educativo se baseia principalmente no grupo e é muito
peculiar
deste ensino o círculo de estudos e outros formas de debate.
Ainda que sejam várias as rnodali-

NOTAS D E L E I T U R A
#

CADERNOS DOM QUIXOTE

Cadernos Dom Quixote, uma feliz
iniciativa da editoi-a com o mesmo
nome, publicou o seu sétimo
volume,
intitulado «Que Futuro para o Vietname», e no qual reúne textos de
Robert
Kennedy,
Pham van Dong,
Jean Lacoutoure, Gunnar Myrdal, G.
Chalianã, F. Gigon, Johnson e outros
nomes conhecidos no jornalismo internacional. Com o tema escolhido
procurou-se
acima de tudo dar uma visão de conjunto sobre o intrincado
problema
vietnamês, inserindo textos de observadores qualificados de vários países.
Pearl Harbour
O número dois de Cadernos de LiteraXura. editado por Publicações Dom
Quixote, é preenchido com uma novela do discutido escritor
soviético
Ievtvchenko
intitulada
aPearl Harboir->: traduzida directamente do originai russo por J. Seabra-Dinis.
A novela revela-nos um Ievtuchenlco
prosador cheio de torça e de vida.
A. CANANA
« boletim cooperativista
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aades possíveis, se empreguem
diver
sos nomes (grupo de debate, círculo
de estudos, círculos de debates) a ideia
è sempre a mesma. Significa simplesmente a reunião em grupos
(perfeita
mente pequenos) para aprender algo
com vista a um fim prático e não de
maneira demasiado académica. Por vezes, o estudo combina-sé com um programa radiofónico em que podem escutar-se simultaneamente
muitas pessoas, e então se denomina foro radio
ítnico ou grupo de ouvintes.
O método de aprender em grupo ãc
estudos é tão importante para o ensino cooperativista que todos os educadores quenela trabalham deveriam receber completa formação na maneira
de utilizá-lo.
É fácil organizar os círculos de estuãos ou grupos de debate, do modo
seguinte:
1. " — Começo-se por convocar
uni
grande número de pessoas que deseiàrn aprender algo, estudar uma situação ou preparar plano de acção. Neste
caso, trata-se de pessoas que querem
instruir-se acerca das cooperativas ou
fazer algo mediante o sistema cooperativo.
2. " — Esse grande número de interessados divide-se em pequenos grupos de
cinco a sete pessoas, nunca demasiadas, porque seria difícil discutir os temas como é devido. Cada grupo elege
um dirigente, que recolha
informação,
oriente os debutes durante as reuniões
e mantenha a actividade do grupo.
3. ° —Os membros do grupo de estudo se propõem aprender algo juntos,
instruir-se
mutualmente
mediante
a
discussão
das questões,
comunicar
suas opiniões
ideias e discutir a maneira de actuar juntos para resolver
os problemas comuns. Recolhem informação sobre a matéria de estudo, lêem
folhetos e outras publicações e assim
chegam a estar completam, nte inteira-

dos para poder adoptar decisões acer
tadas.
4." — Os grupos voltam a juntar-se
numa reunião geral e, baseanão-se no
que foi estudado, resolvem o que devem fazer. Por exemplo, se estudaram
a comercialização
dos produtos na
Cooperativa Agrícola, podem
assentar
na constituição duma sociedade cooperativa de comercialização de produtos
agrícolas, uma vez que já sabem como
organizá-la e dirigi-la.
Para muitos, este método de estudos em grupos é demasiado largo ou
necessário para a organização de uma
cooperativa, mas a experiência tem demonstrado que é o melhor ponto d"
oarlida para alcançar o êxito.
Na educação cooperativa, este método oferece evidentes
vantagens.
É essencialmente democrático. Dá a
prática da livre discussão, base de um.
importante princípio da cooperação: t;
gestão
democrática.
Estimula a participação de todos,
que é outra característica
da acção
democrática.
É eficaz com a maioria das pessoas,
incluindo' as de pouca instrução.
Procura uma base firme de compreensão com outro:- sistemas académicos de instrução.
Uma ampla utilização dos grupos de
estudo, junto com emissões
radiofóni
cas adequadas e meios visuais de diversos tipos, parece ser o mais eficaz
para conseguir que muitos milhões de
pessoas, em qualquer parte, especialmente nos países insuficientemente
desenvolvidos, possam converter-se em
membros activos e conscientes do movimento cooperativo num prazo relativamente curto. Os grupos de estudo
devem ser, pois um dos principais instrumentos do educador no movimento
cooperativo.
ALEXANDER F LAIDLAW
Consultor da FAO

NAS
trabalho a
ia tarefa coiós humildes
a renúncia
as êxitos coladas indivie útil expede democrájovens cooial mente ter
s fundos de
na a imporobidade dos
s com força

INCREMENTO 0 0 SISTEMA
DE AUTO - SERVIÇO
NO C O M É R C I O A U S T R Í A C O

ESCOLAS

No comércio retalhista da Áustria 6
número de casas comerciais que usam
o sistema de venda «auto-serviço» aumentou de 40 unidades em 1957 para
4960 cm 1967. No comércio de víveres,
I7,89ó de todas as lojas austríacas introduziram já este sistema (4960 em
27862 lojas). A estatística geográfica
austríaca demonstra que a região fede-,
ral de Voralberg conseguiu a quota mais
alta de lojas com sistema de auto-serviço, que soma 45% do total. No penúltimo e último lugar, respectivamente, seguem as regiões federais da Buixa
Áustria com uma quota de 11.3% e de
Viena com uma quota de 5,8%. As cifras absolutas demonstram que a região
federal da Estíria ocupa o primeiro lugar da estatística, com 1049 vendas de
auto-serviço, enquanto Viena segue depois da Caríntia, com 441 lojas modernas. A maioria das lojas «auto-serviço»,
isto é, 4283 unidades, ou seja, 85,39f»
do total, pertence a pequenos proprietários; os grandes «trusts» comerciais
só dispõem de quotas de 9.5% e 5,2%,
respectiva men te.

actividades desinteressadas serào um melo eficaz de ensinar o
jovem a sair de si mesmo. Preparar-se-ão assim para o dever comum do serviço social voluntário que integra o indivíduo pela sua acção e pelos seus sentimentos em grupos humanos cada vez mais extensos.
Todas estas actividades escolares e sociais, assim como os
jogos, os desportos, a ocupação educativa dos tempos livres,
tão importante na vida dos internatos, concorrerão para dar
aos adolescentes o sentido da sua responsabilidade social, sob
dois aspectos que respondem à hierarquia das tarefas e das
funções: responsabilidade do dirigente, responsabilidade do
executante. Cada cidadão, em regime democrático, é colocado
na vida cívica e profissional em face desta dupla responsabilidade. Será pois necessário que as actividades escolares se
organizem de tal modo que todos tenham alternadamente
responsabilidades de direcção e de execução, que desenvolvam
conjuntamente a iniciativa, a decisão, a integração voluntária numa actividade regulamentaria e colectiva, a consciência escrupulosa na realização das mais modestas tarefas. E
importante com efeito, evitar que se cultive em alguns o
absolutismo de chefe predestinada e noutros o hábito preguiçoso de uma cega submissão.

inuependen, cidadãos a
ida às criande dinheiro,
vida quoti:racção, etc.
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equipa esaterroSi paro, etc. Esta
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COMEMORAÇÃO DO 41
DA COOPERATIVA PO AR DE
Realizou-se no passado dia 13 de Agosto a festa comemorativa do 41.'' aniversário desta preslimosa Cooperativa,
com o seguinte programa:
9 horas — Hasteamenta das bandeiras Nacional e da
Cooperativa;
10 horas — Música alegre transmitida através de aparelhagem sonora;
15 horas — Festival ao ar livre, com a colaboração do
Conjunto «Galos Doirados», cia Cooperativa dos Telefonistas;
18,30 horas — Recepção no Salão de Festas da Cooperativa às Ex.'"" Autoridades e Convidados de Honra;
17 horas — Sessão solene e distribuição de prémios aos
filhos dos Associados que obtiveram aprovação no exame
de 2. grau (4.- classe).
1

Na sessão solene, foram, proferidas afirmações de alto
significado social e de autêntica fé nos destinos dos trabalhadores ajtravés da Cooperação.
Presidiu à sessão o Ex™ Sr. Dr. Ângelo das Neves, presidente da Federação das Colectividades de Cultura e Recreio do Porto, ladeado pelos srs.: Rev. Alcindo Azevedo
Barbosa, pároco da freguesia, José Augusto de Castro, pela
fJNIGOOPÉ, Arnaldo Teixeira, na qualidade de colaborador
permanente do B. C, Bernardino Pinto da Costa, da Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros, José Leite, da Cooperativa da Arrábida, José Bento Gonçalves, secretário do
Departamento de Formação Técnica e Cooperativa da
UNICOOPE, Manuel Batista Barros, da Cooperativa em
testa, e ainda o Sr. Artur Raul Oliveira Marques, pela
Imprensa diária.
Foi a sessão aberta pelo Sr. Manuel Batista Barros que
começou por saudar efusivamente todos os presentes,
apresentando de seguida os cumprimentos do grande cooperativista Sr. Moreira da Silva, presidente da Mesa da
Assembleia Geral, que por motivos do saúde não pode
estar presente. Enalteceu as virtudes do cooperativismo,
fazendo votos pelo progresso e expansão do Movimento
Cooperativo Nacional.
Seguidamente foram distribuídos pelos filhos dos associados que completaram o exame de Instrução Primária
uma caderneta da Caixa Geral dos Depósitos com um de-

NIVERS

põsito de 100S00 (cem escudos), oferta da Cooperativa
como prémio e estímulo para a continuição do seu labor
escolar. Cerimónia tocante pelo seu significado especial,
constituiu um acto de incontestável mérito que a todos
comoveu, pelo que estamos certos que essas crianças jamais esquecerão a sua Cooperativa, dado o carácter enternecedor desta solenidade.
Como todos os anos, mais uma página válida e de fraternal, convívio foi escrita pela Cooperativa de Moreira
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da Maia, na sua já longa história de verdadeiro baluarte
do cooperativismo nortenho.
Terminada esta cerimónia singela, na aparência, mas
de grande fundo moral, falou José de Castro, que depois
de saudar todos os cooperadores presentes e recordar a
acção desenvolvida pelo grande ausente, Sr. Moreira da
Silva, figura de enorme prestígio no meio cooperativo,
apesar da sua provecta idade, sublinhou a grandeza do
acto a ques assistiu e recordou que embora hoje a instrução primária já não fosse a meta final, sim o trampolim
para mais largos voos, era-o no entanto ao tempo em que
a Cooperativa institui tal prémio
Na mesma ordem de ideias, usaram da palavra também Arnaldo Teixeira e Bernardino Pinto da Costa, os
(Continua na página 9)
boletim cooperativista 1

INFORMADOR

COOPERATIVO

UM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA CAUSA SERIAS PREOCUPAÇÕES
Todos os dirigentes das cooperativas de consumo portuguesas ficaram absolutamente estupefactos com a recente publicação de um Parecer da Procuradoria-Gerai da República
que após csrn anos de cooperativismo de consumo vem pôr
em causa a natureza de «sociedades» das actuais cooperativas. Numa interpretação muito discutível do conceito de
«iuero» esse Parecer estabelece nas suas conclusões que existem duas espécies de cooperativas: as «de fins económicos
não lucrativos ou ideais» e de «fins económicos lucrativos».
Para as primeiras dá-lhe a categoria de «associações» e portanto sujeitas a tutela administrativas para as segundas engloba-as na definição de «sociedades» e portanto livres dessa
tutela.
,s primeiras obedeceriam na sua constituição e vida
«associativa» à legislação correspondente às «associações», as
segundas seriam as que legitimamente seriam formadas de
aco-tlo oom o Código Comercial.
Ora lê-se este «Parecer» e sem se ser jurista, não se pode
de deixar de Is-lo com uma certa melancolia: as cooperativas de consumo existem em Portugal desde 1867 e sempre
foram consideradas como «sociedades». Os legisladores que
criaram o Código Comercial de 1888 dando-se conta de uma
certa realidade que eram as cooperativas existentes (algumas
delas chegaram aos nossos dias) definiram-nas como «sociededes» e até estabeíaceram para elas isenções expressas no
mesmo Código; os tempos correram a natureza dessas cooperativas não variou, e fazendo tábua-rasa de tudo, algumas
psrsonaliriades vêm dizer-nos que não, que essas mesmas sociedades constituídas por ex.° em 1876, em 1882 e em 1888
ou em 1892, em 1S93 e 1900, para citar casos concretos, já
não são «sociedades», enquadradas, definidas e previstas no
Código Comercial mas sim «associações». Quase que dá vontr.t'i de fazer duas perguntas:
.o — Os doutos autores do «Parecer»" sabiam que existiam cooní-rativas de consumo anteriores ao próprio Código
Comercial?
— Sabiam que a realidade cooperativa a que correspondiam as definições dadas no Código Comercial era quase
exclusivamente correspondente às Cooperativas de Consumo
tal iomo air:da hoje funcionam?
"Este arrasoado, não jurídico, e que decerto modo exprime
uma decepção e até uma surpresa para quem nunca subestimou o valor e o papel dos juristas, não teria cabimento
se esse parecer não vinculasse, como vincula, as autoridades
a seguir a sua orientarão, embora ele não faça lei.
AS? "ONSEQUÊNCIAS
ira a verdade é que as consequências não se fizeram esperar: e assim as cooperativas do distrito de Setúbal foram
todas notificadas pela autoridade policial no sentido de apresentarem os seus Estatutos à aprovação das entidades competentes. Ê claro que as cooperativas não aceitaram tal classificação e interpuseram recurso pelas vias legais tendo a
colaboração não só distinto Consultor Jurídico da Unicoope
e nosso orezado colaborador, Dr. Roque Laia, mas ainda dos
excelentes advogados Or, Sérvulo Correia, Dr. Abranches
Ferrão, Dr. Hermano Saraiva, Dr. Hugo Taborda, Dr. Correa Mendes e Dr. Garíos Macedo.
AC"» O DA UNICOOPE
-ogo após a saida do Parecer no Diário do Governo de
I-l de Junho passado o Departamento de Formação Técnica
c Cooperativa da UNICOOPE e em especial os seus Serviços
Jurídicos iniciaram uma acção esclarecedora e de assistência
às cooperativas em causa. Por um lado e aproveitando a reunião magna efectuada em Coimbra — e ainda antes de ijwal*
quar notificação — foram esclarecidos os dirigentes das possíveis consequências de tal Parecer. Nessa reunião e com
a oarticipacão de vários de cooperadores ficou definida a
orie^ta-ao a seguir apresentada nos seguintes pontos:
1. Divulgação do Parecer no «Boletim»;
2. Reuniões no Norte e Sul com vista a uma represennão superior se fosse caso disso:
3. Obtenção de Pareceres de Juristas Consagrados;
4. Criarão de um nroiecto de Lei Cooperativa
Logo a seguir deu-se a notificação das cooperativas do
distrito de Seíúba! e foram feitas todas as deligências para
lhes ser dada assistência, Eni reuniões locais efectuadas em
todas as filiadas na UNICOOPE foram esclarecidos os diri8 boletim cooperativista

gentes e associados das consequências e inconvenientes da
interpretação dada no Parecer.
Por outro lado foi pedida uma audiência a Sua Exceleusia o Senhor Ministro do Interior, mas entretanto o Presi»
sidente da Direcção da UNICOOPE, Eugénio Mota, logrou
avistar-se com o respectivo Chefe de Gabinete, ao qual manifestou a sua preocupação pela interpretação dada ao Parecer e pelos grandes prejuízos resultantes para as cooperativas de consumo.
No sentido de dar seguimento — caso se revelar necessária uma representação às instâncias superiores — foi feitffi
um inquérito da actividade das cooperativas com o fim de
mostrar a relativa importância do Cooperativismo e Consu*
mo. Infelizmente, algumas direcções revelando pouva consciência da gravidade deste problema não responderam ao inquérito até agora.
Neste assunto a acção da UNICOOPE revelou-se mais
uma vez positiva. Entretanto as cooperativas esperam confiadamente que lhes seja feita justiça.

0 PARECER BA PRPRADORIA-GERAL DA REPUBLICA
Ê impossível transcrever a longa dissertação jurídica que
antecede as conclusões propriamente ditas do Parecer, e por
isso limitamo-nos a transcrever essas mesmas conclusões. _
«1.° — As cooperativas de fim económico não lucrativo
podem prosseguir conjuntamente outros fins económicos,
como, por exemplo, de índole mutualista e ainda fins de natureza ideal, desde que estes iins tenham uma certa conexão
com aquele;
2. ° — E porque são consideradas como associações e estão
sujeitas ao reconhecimento por concessão, a Administração
exerce sobre elas a acção tutelar prevista, além do mais,
nos artigos 4.° e 5.° do Decreto-Lei n.° 39 669, de 20 de
Maio de 1954;
3. ° —• As cooperativas de . fim económico consideradas
como sociedades, não podem prosseguir fins de outra natureza (económica não lucrativa ou ideal), embora, com vista
à realização da sua finalidade lucrativa, possam exercer actividade de natureza diversa;
4. ° — Se estas actividades estiverem condicionadas por
lei, as mesmas cooperativas ficam sujeitas à acção tutelar
prevista nas disposições regulamentares de tais actividades;
5. ° — Mas, não se tratando de actividades condicionadas,
não ficam as mencionadas cooperativas sujeitas à acção prevista nas condições acima, referidas».
Remetemos entretanto os nossos leitores para.q Diário do
Governo, 2. Série, de 14 de Junho passado.,
a

Fomes informados que uma das cooperativas'
notificadas, a Pragalense, foi avisada pela autoridade policial de que essa notificação ficava sem
afeito.
Congratulamo-ons com a justiça prestada àquela cooperativa e esperamos confiadamente que às
restantes cooperativas de consumo seja dada a
mesma satisfação, sem a necessidade dos recursos
iurídicos interpostos.
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A maior variedade de conservas portuguesas ^
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COMEMORAÇÕES
(Continuação da página 7)
quais salientaram a grandeza do acto
que a Cooperativa de Moreia da Maia
tinha acabado de oferecer, pelo que
felicitamos os seus dirigentes pela
obra realizada em prol do Cooperativismo
Usaram ainda da palavra Américo

I EDITORIAL
(Continuação da página 1)
evolução lógica e absolutamente
necessária das cooperativas de consumo, no sentido de não servirem
somente alguns consumidores — necessariamente
os mais
esclarecidos — mas sim todos os consumidores. Abrir as portas ao público
em geral, era medida que se impunha desde há muito e os mais esclarecidos responsáveis do Cooperativismo Nacional têm feito sentir
essa necessidade. A .troco de uma
isenção de impostos têm-se mantido a situação criada desde 1867 e
consignada pelo Código Comercial
ãe 1888, mas isso só tem criado dificuldades
e ataques injustos
de
concorrência
desleal e principalmente o cerceamento da expansão
natural do Cooperativismo de Consumo. Tudo isto porque uma mentalidade tacanha e ignorante mesmo, tem feito crer que financeiramente as cooperativas não pode-
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e garantia.
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Cardoso, que teceu um hino de louvor à cultura popular, recordando os
seus tempos de paladino da Liga Contra o Analfabetismo, a qual muito
contribuiu para uma melhoria substancial da educação do povo, sob a
célebre consigna «aMndai os vossos f i lhos à escola»; o Rev. Padre Alcino
que afirmou que a Cooperação é a

riam subsistir se vendessem a todo
o público. Se isso fosse
verdade,
em nenhum pais da Europa teria
avançado a fórmula cooperativa de
consumo e afinal verifica-se o contrário.
É tempo de os dirigentes e sócios mais esclarecidos das cooperativas verem claro: o futuro do Cooperativismo
em Portugal
depende
de decisões rápidas e seguras, de
espirito de observação e adaptação
aos novos tempos. O exemplo de
grande parte das velhas cooperativas da área de Lisboa é convincente: há anos que não só não aumentam os seus movimentos como até
decrescem
na sua actividade
e
crescem, pelo contrário, o desinteresse dos seus associados cuja renovação e acréscimo se não verifica. Um «Parecera põe em causa
a natureza
quase centenária
ãe
«sociedades», o que não aconteceria se com as suas estruturas renovadas e completados os seus objectivos, se tivessem posto em dia
com o Progresso.

prática da mais sublime máxima do
Evangelho «Amai-vos uns aos outros»,
como o tinha acentuado Bernardino
Pinto da Costa, ao referir-se a uma
citação do grande cooperativista que
em vida foi o Dr. Tamagnini Barbosa.
Finalmente encerrou a sessão o Sr.
Dr. Ângelo das Neves, que se referiu
elogiosamente à obra realizada pela
Cooperativa, fazendo um resumo das
afirmações de todo sos oradores, das
quais ressaltou o poderoso contributo
prestado pelas cooperativas em prol
das classes menos favorecidas.
Foi depois servido um lanche aos
convidados, entre os quais se destacavam as representações das cooperativas da Foz, encabeçada pelo presidente da Direcção, nosso prezado amigo João Costa e a da Via Norte.
Este ágape serviu para uma larga
troca de impressões e foi motivo para
demonstrações de verdadeira e leal
camaradagem.
Antes e depois da sessão funcionou
um animado arraial nos terrenos da
Cooperativa, fazendo-se ouvir, com geral agrado, o conjunto da Cooperativa
dos Telefonistas do Porto.
Aos amigos da Cooperativa Popular
de Moreira da Maia, o Boletim Cooperativista envia cordiais saudações e
exorta-os a continuar a obra empreendida pelos seus antecessores, no número dos quais se contava a figura
inesquecível de Manuel José de Miranda, verdadeiro símbolo duma geração
de idealistas a quem o Cooperativismo Nacional muito deve.
boletim cooperativista 9
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AS OBRAS DA COOPERATIVA DO CAIMA
EXEMPLO DE VITALIDADE
DO MOVIMENTO AGRÍCOLA
A Cooperativa Agrícola do Caima, recebeu ao mês passado, a visita do governador civil de Aveiro, dr. Manuel
Lousada, que com os seus própiros olhos
quis ver a obra que esta grande empresa cooperativa está realizando em Macieira de Cambra. Estiveram presentes
os srs. Eng. Messias Fucbine, da Direcção dos Serviços Agrícolas; dr. Cunha
Dias, da Junta de Produtos Pecuários,
além de muitas outras individualidades
ligadas à economia rural.
Foram recebidos pelo presidente da

wKÊÊÊKIÊm,
Direcção da Cooperativa, Eng. Joaquim
Zenhas, que numa detalhada exposição
anaiizou os vários aspectos e importância do empreendimento que aquela cooperativa e a Uniagri — União Das Cooperativas Agrícolas do Noroeste Português, estão levando a cabo.
Com a desenvoltura que lhe é habitual o sr. Eng. Zenhas disse:
As obras que a UNIAGRl-União de.
Cooeprativas Agrícolas do Noroeste Português, e a Cooperativa Agrícola do Cai
ma estão a realizar cm Macieira de
Cambra, compreendem, por parte da
União, uma fábrica de rações, para
uma capacidade de laboração diária de
8 toneladas, e por parte da Coopera
tiva, três pavilhões para um aviário
de multiplicação, com capacidade para
9 000 reprodutores, um conjunto de
cinco edifícios para uma pocilga de selecção, quatro estábulos e rsepectivos
anexos com capacidade paia 350 cabeças destinadas à recria de bovinos, um
hangar para máquinas agrícolas, armazéns e ainda edifícios destinados à sua
sede e instalações sociais para pessoal.
Nestas obras que a Cooperativa Agrícola do Caima está a executar em administração directa, trabalham presentemente 120 homens, alguns dos quais
são associados da Cooperativa, e nunca
haviam trabalhado em construção civil.
Os trabalhos de terreplanagem e abertura de arruamentos, em que foram movimentados 13 000 metros cúbicos de
tera, foram iniciados em Novembro do
ano passado e a construção dos edifícios em fins de Dezembro, prevendo-se
a conclusão das obras para Outubro do
corrente ano. Trata-se, sem dúvida, de
uma boa programação do estaleiro das
obras, qne têm permitido trabalhar a
30 boletim cooperativista

uma taxa de produtividade razoável e
dentro dos respectivos orçamentos, coin
uma mão de obra, em grande parte não
especializada. Este conjunto de edificações, todas elas orientadas para o fomento da pecuária pode, pelo seu volume e pela forma como está concebido
considerar-se uma das maiores realizações do País, nos campos da pecuária e
do associativismo agrícola, a nível do
que de melhor existe — neste género
na Europa. Os investimentos requeridos
para este empreendimento, atingem
cerca de 20 000 contos, parte dos quais
foram obtidos sob a forma de subsídios
do Ministério da Economia, para além
dos financiamentos já concedidos, ou cm
fase de negociações, pela Junta de Colonização Interna, ao abrigo da Lei de
Melhoramentos Agrícolas. Anote-se porém, pelo seu significado, pois os associados da Cooperativa são na sua totalidade pequenos e modestos agricultores, em que o primeiro dinheiro investido foi no total de 1 050 contos,
realizado pelos próprios associados.
Estas obras inte-gram-se na política de
fomento da produção de pecuária definida, através dos seus despachos, pelo
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sr. ministro da Economia, e estão dentro dos princípios orientadores, e objectivos a atingir da «UNIAGRI» e Cooperativa Agrícola do Caima, de apoio
e complemento às explorações agro-pe
cuárias familiares do Noroeste do Pais.
Com a montagem de um núcleo de recria de bovinos, onde se vai levar a recria dos machos até um ano, e das fêmeas até aos dois anos, pretende a
Cooperativa do Caima além de outros
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fins .j atingir, promover uma operação
de emparcelamento d'' terras agrícolas,
por arrendamento para produção de
forragens, e fazer a divulgação de culturas forrageiras e respectivas técnicas
de cultivo, e pretende-se ainda mostrar
as vantagens da exploração de bovinos
em unidades devidamente demencionadas, por grupos de agricultores, libertando-os assim dos trabalhos mais demorados e sempre penosos das suas explorações individuais.
No final foi servido um jantar a todas as individualidades presentes que
decorreu num ambiente de satisfação,
tendo as referidas entidades admirado
as obras em curso, sendo pelo governador civil prometido auxiliar este grande empreendimento dentro do possível.

OBRAS SOBRE COOPERATIVISMO

0 ASSOCIATIVISMO
AGRÍCOLA EM PORTUGAL
BREVES NOTAS;

de Bento

Leite de

Castro

Lemos com interesse um despretensioso folheto do nosso amigo e Eng.
Bento Leite de Castro versando o associativismo agrícola português.
Várias considerações nos surgem da
sua leitura mas uma destacaremos: a
sua oportunidade no sentido de lembrar
que o cooperativosmo agrícola está tomando um grande papel na economia do
País. De facto, o Eng. Leite de Castro
dá-nos a mais recente estatística das
Cooperativas agrícolas e por ela se vê
que em número e variedade; o cooperativosmo agrícola cresce embora faltem
as unidades regionais correspondentes a
tão grande número de cooperativas,
conforme, aliás, é assinalado pelo autor.
Integração cooperativa, algo que os nossos dirigentes das cooperativas; agrícolas
ainda não dão muita atenção.
Um asjecto que não escapou ao autor foi a necessidade de colaboração inter-cooperativa entre a produção e o
consumo dc forma a criar um verdadeiro sector cooperativo.
Entretanto, alguns senões temos de
assinalar também: a falta de exactidão
histórica pois sc afirma, que o associativismo começou em 1896, com a criação dos Sindicatos Agrícolas quando já
nos aparecia em 1867 a lei sobre cooperativas do ministro Andrade Corvo e já
nessa data existiam dezenas de cooperativas de consumo, algumas delas ainda
hoje de pé. É o caso da Piedcnse citada no folheto como fundada em 1924
quando o foi ern 1893. A citada cooperativa de Ramalde em 1892, a Caixa
Económica em 1876, a Aliança Operária em 1882, etc.

Não é hoje novidade", nem talvez sequer já ousadia, afirmar que o problema agrícola português
é fundamentalmente um problema de estruturas.
Poderá o cooperativismo ser instrumento de realização e apoio das refomas que tal verdade implica?
A. LOPES CARDOSO
in —'Cooperação Agrícola
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CADASTRO
VITÍCOLA
Com o f i m principal de assegurar a
'defesa das características típicas dos v i nhos regionais e da sua consequente valorização, o Decreto-lei n.° 47 839, promulgado em 10 de Agosto de 1967 manda executar o cadastro vitícola que começará pelas regiões demarcadas onde
ele ainda não exista.
Por despacho de Sua Excelência o
Secretário de Estado da Agricultura, ã
'!.* fase dos trabalhos — a «Declaração
de Propriedade de Vinha» — terá lugar
nas legiões demarcadas da Madeira, do
Dão e do Moscatel de Setúbal.
Assim, avisam-se todos proprietários
, de vinhas daquelas regiões que devem
obrigatoriamente fazer a DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE V I NHA a que se refere a alínea a) do artigo 4.° do citado Decreto-lei no prazo
de 90 dias a contar das seguintes datas:

A R A Z Ã O DE SER
DA

COOPERAÇÃO

Sua razão de ser: Na economia
moderna, os agricultores, sobretudo os pequenos, são também economicamente débeis, com necessidade de auto-defesa pela cooperação.
Primeiro, do ponto de vista técnico. Desde a Idade Média até recentemente, o progresso técnico
da agricultura fazia-se por meios
que implicavam individualização
da cultura e a pequena exploração,
para permitir a ruptura com a rotina, as novas iniciativas e a cultura intensiva. Mas presentemenMadeira
15 de Julho de 1968 te, de muitos pontos de vista, asDão
1 de Julho de 1968 siste-se a um movimento inverso.
Moscatel de Setúbal 1 de Julho de 1968
A pequena exploração está, na
A declaração será feita para cada vi- nossa época, mal colocada para senha, em impresso que será posto à dis- guir o progresso agrícola. Os traposição dos proprietários pelos organis- balhos importantes de m e l h o r
aproveitamento das terras, a memos vitivinícolas que superintendem em
canização da cultura e a execução
cada uma das regiões interessadas: Junta Nacional do Vinho (caso da Madei- de processos científicos são demara), Federação dos Vinicultores do Dão siado dispendiosos para ela; a sua
produção é fraca de mais para ela
e União Vinícola da Região do Moscapoder tratar eficazmente (limpetel de Setúbal.
za, escolha, embalagem) os seus
Tanto os impresso como todos os esprodutos. O progresso pede, quer
clarecimentos necessários ao seu correca grande exploração, quer a cooto preenchimento poderão ser obtidos peração entre explorações rústijunto dos delegados daqueles organiscas.
mos nas diversas freguesias das respecDo ponto de vista comercial, a
tivas áreas de acção.
produção agrícola está sujeita a
amplas variações de quantidade,
em face de uma procura pouco
elástica (produtos alimentares) ou
muito especulativa (matérias primas para a indústria); os preços
e as receitas são instáveis. A receita (pelo menos para as produções vegetais) é recebida em bloco
anualmente, na venda da colheita.
Os agricultores, para tornarem a
assumir os encargos da cultura,
devem vender bastante precipitadamente e todos ao mesmo tempo,
o que causa descida dos preços,
ou então recorreu a prestamistas.
O recuo do autoconsumo, a urbanização da população e o progresso dos transportes põem os agricultores na dependência de mercados cada vez mais longínquos. E s tão, assim, à mercê dos intermediários. Ora, eles são ignorantes
em assuntos comerciais e económicos, muitas vezes incapazes de cálV I N H O
V E R D E
culo económico, e às vezes tornamDA UNIÃO OAS ADEGAS COOPERATIVAS
~se apáticos e fatalistas pelo círculo vicioso da miséria. A sua dispersão e o seu isolamento põem-

Por

AGRÍCOLA
GEORGE

LASSERRE

-nos frequentemente em face do
monopólio local de um comerciante ou de um prestamista ou do monopólio industrial dos trustes e
cartéis produtores de petróleo,
adubos, máquinas agrícolas, etc..
A esta inferioridade permanente
juntam-se às vezes graves crises
agrícolas, resultantes de circunstâncias naturais ou da conjuntura
económica, e é especialmente nesses momentos que o sagricultores
são levados a recorrer à cooperação.
in «A cooperação» de —
Edição Europa - América

O QUE SÃO
PESTICIDAS
Pesticidas são produtos usados no
combate às pragas e às doenças das
plantas, às infestantes (ervas daninhas),
aos ratos, às lesmas, etc..
O nó que compra na loja para defender a vinha, do míldio 6 um pesticida;
o líquido que utiliza nas batateiras
para matar o escaravelho é um pesticida; o produto que aplica nas searas ou
no arrozal para destruir as infestantes
é um pesticida; os iscos que compra na
drogaria para matar os ratos e as lesmas são pesticidas; o pó ou liquido com
que trata as vacas ou os cavalos com
o fim de os livrar de insectos nocivos
é um pesticida; a barra que pendura na
cozinha ou no quarto para afugentar
as moscas e outros insectos é um pesticida.
Mas tenha cuidado! Os pesticidas são
venenosos e são todos diferentes uns dos
outros! Uns estão preparados para serem
usados nas culturas, nas hortas e nos
pomares. Só poderão ser utilizados para
esse fim. Nunca os aplique nas animais
nem em casa, pois poderá matar os animais ou envenenar a família. Também
nunca use em casa pesticidas que foram preparados para serem utilizados
em animais.
Seja consciencioso! Saiba o que está
a fazer! Só aplique um pesticida depois
de ter a certeza que é aquele que necessita para o fim em vista. Desta maneira
não gasta o seu dinheiro inutilmente c
não põe em risco a vida de pessoas e
animais.
A partir de hoje e nos próximos números vamos falar-lhe de pesticidas preparados para serem usados nas hortas e
nos pomares. Já sabe, estes produtos
nunca poderão ser utilizados em estábulos, em capoeiras, em armazéns ou em
easa. Estão preparados para aplicar unicamente no campo e na horta. Se os
usar devidamente terá colheitas sãs e
remuneradoras.
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AS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL
(Continuação da página 1)
recinto da associada da UNICOOPE,

Cooperativa de Ramalde, cedido à sua

União
A partir das 13 horas, começaram a
chegar famílias completas de cooperadores, com as habituais merendas, para
à tardinha, confraternizarem, permutando os seus saborosos e típicos petiscos, num alegre e fraternal convívio,
que só os cooperadores sabem transformar em verdadeiras reuniões de família. Todos, novos e velhos, respiravam
alegria e satisfação pela festa, enaltecendo as virtudes de Cooperação neste
século conturbado, aparece como uma
verdade social, límpida e transparente
como a água cristalina.
Tivemos neste dia a alegria de vermos actuar para nós cooperadores «Os
Ranchos Folclóricos de Moreira da
M a ' i — O Infantil e o Senior
Graças à amabilidade destes ranchos
e à. colaboração da Cooperativa de Moreira da Maia, que tornou possível a
vinda ao seio dos cooperadores daqueles
absolutamente gratuita, desfrutou-se de
um alegre e qualií içado desfile de interpretações folclóricas que a todos deliciou
Era a alma do povo, dando expansão
aos seus sentimentos de convívio e de
confra.ernização
Moreira da Maia, pode orgulhar-se
das suas gentes, que dão bem provas
do alto grau associativismo que possuem
pois além dos Ranchos, de Cooperativa. Grupo Desportivo, Associação de
Bombeiros, que por si só iá é muito
numa só povoação, ainda possuem outras coIectMdades de carácter recreativo
- -•.
r .-Nos intervalos das actuações dos ranchos, voltou o Conjunto da Cooperativa
dos Telefonistas a oferecer-nos um vasto e categorizado reportório de música
de dança, que fez as delícias dos jovens o provocou admiração aos mais
idosos, fazendo com que muitas vezes
se esquecessem da idade, tentando dançar o «yé-yé». que diga-se em abono da
verdade era dançado num ritmo um
pouco mole e entre súplicas para que
o conjunto mudasse para uma valsinha d >s velhos tempos
\ meio da festa foi lida a mensagem
que a ALIANÇA COOPERATIVA I N TERNACIONAL, enviou a todos os milhões de cooperadores espalhados em
todo o mundo
Ouvida em rigoroso silêncio, o seu
conteúdo actuou como um bálsamo
para a nossa alma. Foi o momento espiritual da sessão. As verdades incontestáveis da mensagem, fortaleceram os
ânimos de todos, incitando-os a presseguir sem desfalecimentos a cruzada
para uma vida melhor onde a paz e o
respeito pelo nosso semelhante sejam
metas a atingir

Depois do uma visita à sede da «Uniras» — que apesar do recente incêndio
da sede anterior com os consequentes
prejuízos se mostrou capaz de prosseguir —• e depois de ser visitada por todos a exposição Bibliográfica sobre Coo»
perativismo, foi celebrado o almoço'
anunciado. Infelizmente, devida à tremenda aglomeração de visitantes à cidade, pois se realizavam as festas da
Rainha Santa, as condições em que se
celebrou o ágape não foram das melhores, mas todos os cooperadores — com
o melhor espírito de cooperação e boa-vontade — souberam compreender as
dificuldades. Após o almoço celebrou-se
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UEM DEFENDE 0 CONSUMIDOR
•

ARTIGOS

COM

BRINDE

Continua
livremente
a processar-se
a nefasta
promoção de vendas de sabões, detergentes
e pastas
dentífricas
acompanhados
d brindes.
Uma firma, grande produtor
e
vendedor
mundial destes produtos
possui já, em
Lisboa,
duas ca^as pelo menos, onde são entregues mediante
pagãmente de X e «as tampas habituais»
os brindes mais variados. A dona de casa compra assim, além do
sabonete,
do detergente
ou da pasta um artigo que, na maioria
das
vezes, não necessitava.
Será livre de co-mprar ou não, dir-se-á. Mas que podem pessoas simples
ccmtra os
efeitos
condicionantes
duma publicidade
que entra par todos os
lados: pela rádio, pela imprensa,
pelos cartazes
nas ruas
e principalmente
pela
televisão ?
1
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AGUARDENTES

«VELHAS»!

Os preços das bebidas alcoólicas têm subido
sistematicamente
e pode dizer-se
que a sua qualidade
não tem
acompanhado
o preço, bem pelo contrário!
Por
exemplo:
Vendem-se
por aí muitas aguardentes
ditas «velhas» que
não passam de verdadeiras
zurrapas.
Muitas vezes
utilizam-se garrafas
de bebidas de boa marca para melhor enganar o consumidor
e servir mim cálice que custou
caríssimo tinia aguardente
cujo verdadeiro
preço, sem
exagero,
dez vezes
menor!
•

VENDAS

POR

CORRESPONDÊNCIA

Por iniciativa
de empresas estrangeiras
tem sido recebidos em todo os lares da capital correspondência
oferecendo discos, livros, globos terrestres
(?) etc., etc.. Os
descontos
são tentadores,
as promessas
são aliciantes
segundo os melhores métodos da Psicologia
aplicada ao Comércio. Oferecem-se
os objectos
a pronto ou
prestações,
nestas os juros a pagar é altíssimo,
mas tal só fica claro .
se se fizerem as contas o que a muitos escapa. Num país
onde tal sistema só agora se inicia seria útil que todos os
consumidores
fossem alertados
para as verdadeiras
ratoeiras que lhes são
armadas.

CONFRATERNIZAÇÃO E M COIMBRA
NO E N C E R R A M E N T O

Dando seguimento a uma sugestão de
alguns cooperativistas . este ano toi resolvido realizar em Coimbra o encerramento das Comemorações E assim,
graças à colaboração prestada Dela Cooperativa Académica de Consumo «Unitasn foi possível reunir mais de 150 representantes de meia centena de cooperativas de consume portuguesas Ao
mesmo tempo testa de confraternização
e de discussão de problemas que se levantaram as cooperativas de consumo,
conforme damos conta noutro local a
jornada d,.- Coimbra demonstrou uma
ve7 mais as imensas possibilidades do
Cooperativismo de Consumo Portugjaês.

o anunciado debate dos problemas que
afectam as cooperativas, realizado na
magnífica sede da «Unitas» e com a
presença de representantes de todas as;
cooperativas presentes. O debate foi ex<
traordinànamente útil para esclarecimento de dúvidas e de definições de
atitudes.
No final os dirigentes cooperativos
presentes pela voz dos seus representantes na Direcção da UNICOOPE,
agradeceram aos cooperadores locais as
gentilezas recebidas e congratularam-so,
com a maneira luminosa e feliz como;
as Comemorações deste ano decorre-
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