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A
por Antonio Sergio

As Cooperativas
de Consumo
corresponderam
ao
apelo do Boletim,
e iniciaram os seus trabalhos
de
contacto
e acção
convergente, com uma noção clara das dificuldades
que a
tarefa
implica,
mas reconhecendo as enormes
vantagens práticas que podem
resultar
da união
federativa.
Conscientes de que o caminho para o
Cooperativismo Integral tem de ser escalado por fazes,
verificaram a vantagem
de assentar nalguns
pontos
para
acesso imediato, que, depois
de realizados,
poderão
levar mais além. Como
primeiros passos
deverão
as
Cooperativas
continuar
a
realização
de estatísticas
(que permitam
uma visão
conjunta
das
necessidades
do consumo colectivo),
prosseguir
cautelosamente
as
suas compras por grosso (ensaiando assim a
organizais C o n t i n u a n a 4 p á g i n a )

Faz um ano que apareceu o primeiro número deste Boletim; é ocasião de traçarmos um resumo dos
nossos objectivos e de falar de uma modalidade de
cooperativismo de que ainda não tratámos até agora,
mas que preconizei há uma dúzia de anos na minha
Introdução geográfica
à história de Portugal: a «cooperativa de mão-de-obra», ou « comandita de oficina».
Os objectivos do nosso cooperativismo integral
podem resumir-se nestes pontos:
1. Suprir toda a série de lucros que Vão do primeiro produtor ao último consumidor, tornando produtora e bancária a Federação das Cooperativas de
Consumo.
2. Extinguir todos os antagonismos económicos,
tanto de classe para classe como. entre os indivíduos
de uma mesma classe, introduzindo toda a Sociedade
dentro do cooperativismo de consumo ;
o Abolir todas as fraudes no peso e na qualidade dos géneros, fazendo com que ninguém possa lucrar
com as mesmas fraudes (assim sucede na cooperativa
de consumo);
4. Abolir toda a espécie de reclame, tornando-o
inútil;
5. Pôr o capital ao serviço do trabalho (desaparecimento da função do capitalista particular), e não o
trabalho ao serviço do capital, como sucede no capitalismo ;
6. Coordenar as cooperativas de produção com
as cooperativas de consumo, de maneira que por estas últimas se escoem os produtos daquelas primeiras;
7. Promover a criação, não só de cooperativas
de produção, mas também de cooperativas de produtores individuais para transacções em comum, coordenando tais cooperativas com as cooperativas de consumo, com dispenção de todos os sucessivos intermediários;
(Continua

na 6.
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COLABORAÇÃO
NOVA

REUNIÃO
E M

EN T R E

COOPERATIVA

L I S B O A
por João Sá da Costa

O leitor vai saber o que se fez na segunda reunião cooperativa de Lisboa, reaíizada em 27 de Janeiro na cooperativa
«Aliança Operária» da Ajuda. Não interessa só às direcções de cooperativas, mas
a todos pois o movimento português tem
de ser fundamentalmente democrático.
a) O que se fez
Deram-se a conhecer os resultados
das reuniões das Cooperativas da mesma
zona, realizadas anteriormente.
Assentou-se que, inicialmente, se organizaria o trabalho por comissões: uma,
coordenadora
das actividades (incluindo
as de uma Junta de Compras e as da propaganda); e uma subcomissão encarregada de estudar a viabilidade de uma Cooperativa Abastecedora, bem como utilizar
inquéritos estatísticos. Assim, elegeram-se
delegados para as diferentes tarefas, das
cooperativas representadas.
Foi aprovado um projecto de inquérito
estatístico para indagar das actuais condições de compra aos fornecedores de
géneros de primeira necessidade.
Por outro lado, considerou-se ser
necessário que o Boletim ( s é r i e popular)
publicasse pequenos artigos práticos.
E para isso, os delegados comprometeram-se a fazê-los, de forma a esclarecer
os seus associados acerca das vantagens
económicas da organização cooperativa e,
sobretudo, do modo como utilizá-lo, beneficiando todos igualmente.
Manifestou-se ainda interêsse na ampliação do Boletim, antes de se começar
a publicar a nova série (de estudos cooperativos.)
b) O que se quer realizar
Concordou-se,
•objectivos: .

pois,

nos

seguintes

COOPERATIVAS

— realização de reuniões de propaganda, por áreas;
— estudar um projecto de uma Cooperativa Abastecedora de cooperativas de
consumo, já elaborado pela coop, do Beato;
— utilizar o inquérito estatístico;
— convocar para breVe nova reunião
com mais ampla representação do meio
cooperativo de Lisboa.
APOIO DAS
A O
S E U

COOPERATIVAS
B O L E T I M

Em todas as reuniões efectuadas as
Cooperativas deram o seu inteiro apoio
ao Boletim, reconhecendo a vantagem da
sua existência, como porta-voz e órgão de
união cooperativa.
As requisições até agora são:
Porto, 900 exp.; Lisboa 500; Silves 50.
Total 1.450. Pedimos a vossa atenção: este Boletim só poderá manter as 8 páginas quando a sua tiragem for de 3.000.
Assegurem-lhe
mais tiragem
reqHesitando exemplares
a $25.
R E C A P I T U L A Ç Ã O ( cont. da p á g . 6 )
gres. Essa pomba representa a paz interior, o amor fraterno, a ausência de inveja, a simplicidade de gostos, a recusa a
deixar-se seduzir jámais pelos ideais burgueses de ostenção e opulência. Enquanto conservam consigo a pomba, os pobres
do filme são sempre invencíveis; porém,
Vemo-los logo vencidos pelos poderosos e
os ricos ma! lhes falta a pomba da Beleza Interior. Reconquistada a pomba, ei-los ,
outra vez vencedores de tudo, superando
os obstáculos á regeneração social, á
obra da humanização das relações entre
os homens. Aos cooperadores compete
esse papel magnífico. Serão eles o sal de
toda a espécie humana.-Haja entre vós
abnegação e paciência, entusiasmo pelo
Bem, dedicação ao próximo, e tudo vencereis pela cooperação fraterna, se fordes
dignos moralmente de triunfar de tudo.

TRÊS

R E U N I Õ E S

R E U N I Ã O

E M

L O R D E L O

Ao inieiarem-se os trabalhos, sob a presidência da Coop, de Lordelo, são ouvidos dois
delegados de Valongo que, sabendo da reu
hiãò, gostariam de ser informados das condições em que podem constituir uma cooperativa, ficando o delegado do "Boletim,, encarregado de se entender directamente com eles.
Seguidamente, os vários delegados comunicam as resoluções das suas Direcções quanto ao apoio ao "Boletim Cooperativo,,, procedendo-se à distribuição de 600 ex. do n.° 8 ]
pelas diferentes cooperativas.
Posta a questão do "Anuário Cooperativo,, e depois de alguns delegados emitirem a ;
sua opinião, foi resolvido apoiar a iniciativa
do .,Boletim" para a sua publicação, tendo-se !
em conta que deve ser organizado com o
tempo necessário para que resulte a obra que j
se deseja.
Sobre sessões e conferências de propaganda e divulgação dos princípios cooperatrvis- |
tas insistiu-se em colocar o cooperativismo independente de quaisquer ponto de vista políti- •
cos ou religiosos.
Por proposta de Aldoar reforçada pela j
Corujeira foi resolvido que todas as actividades no domínio da propaganda sejam do conhecimento de todos como prova de bom en- j
tendimento e colaboração.
Entrando-se no ..problema das compras", ;
o Delegado comunica que tem presente um j
..Quadro Estatístico" iniciado pelo "Boletim,, j
para um primeiro inquérito a efectuar. Depois de indicados alguns artigos de mais inte- j
resse os preços variáveis ficou assente que o
citado documento será enviado a todas as [
cooperativas para colher as devidas respostas.
A propósito de compras e mercadorias,
pronunciaraín-se vários delegados, salientando
todos a gravidade deste problema, cujo estudo
prossegue na 5. reunião a efectuar na cooperativa da Corujeira, pelas 21 horas do dia
2 de Fevereiro próximo, (José Augusto Castro.
Delegado do Boletim no Porto).

NO

RE UN T Ã O

P O R T O
NA

CORUJEIRA

Em 2 de Fev. realizou-se na Cooperativa da Corujeira a terceira Reunião
Cooperativa do Porto. Eis em esquema
os principais assuntos tratados:
a) Colocou-se o problema de uma
compra conjunta de batata «Resolveu-se ir Ver o producto no dia seguinte, f i xando-se o preço máximo de S50. Delegados para esta deligência (Junta de Compras): Arrábida, Corujeira, Fânzeres e
Foz.»
b) Outras compras: «Sugerido e
aceite a compra conjunta de fogareiros de
petróleo e seus pertences desde que o
artigo seja bom».
c) C ó d i g o Cooperativo: «Corujeira
aborda o problema do vinho, preços, graduação, fiscalização, concluindo-se a necessidade de se conhecerem os nossos
direitos e deveres. Arrábida propõe que
se insista junto do BOLETIM no sentido
de ir debatendo estes assuntos enquanto
não temos o Código Cooperativo».
d) U n i f i c a ç ã o da a c ç ã o : «Moreira
da Maia propõe, sendo depois aprovado,
que cada cooperativa visitada dê em breve resumo das suas actividades, pois alguma coisa haverá a aprender com a l i ção dos outros.
Resolveu-se também estudar a possibilidade da confecção de um tipo comum
de sacaria de papel». (Segundo informes
de J. Castro ).
C o n c l u s ã o : Caminhoa-se
admiravelmente
para o terreno
prático
das
compras em comum, concretizado
pela
aquisição de 20.000 kilos de batata que
ficou a 62 centavos (posta èm casa) sendo 2 centavos para fundo comum.
Este
trabalho absorveu alguns delegados nos
dias que se seguiram a esta reunião, mas
o êxito da compra compensou os esforços.
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cão de uma Janta de Compras), iniciar a colaboração
com as cooperativas de produção de preferência
a qualquer outro fornecedor
(estabelecendo
assim os primeiros elos de uma cadeia
de producão-consumo
planificada ).
0 nosso programa
integral é um vetor a apontarnos o sentido da nossa marcha, as fases de acção imediata os meios práticos
a
utilizar
nessa
caminhada.
CRISE N O

VANTAGENS

COOPERATIPRODUÇÃO

A antiga cooperativa de
produção de pão, do Castelo
(Lisboa), transformou-se numa
empresa privada, deixando de
ser uma realização cooperativa.
Parece-nos que devemos culpar especialmente as cooperativas de consumo, por não estabelecerem uma união prática
com as produções de, pão.
Querem as cooperativas de
consumo entrar numa fase de
colaboração ?
Pretendem consolidar a produção cooperativa, adquirindo o
pão que elas produzem ? Querem sobretudo realizar já uma
unidade entre o sector de consumo com o de produção de
pão ? Então, mãos à obra, e não
esperemos que outras cooperativas abandonem o ideal, e se
entreguem à live concorrência
do capitalismo. .
J . M.

DE COMPRAS
por João de Macedo

Quando pensamos criar uma acção conjunta de
cooperativas que realmente beneficie um grande núde pessoas, seguimos logo o velho costume de estabelecer tudo no papel.
Criamos uma complicada organização, onde se
gasta o tempo em discussões inúteis, que provocam,
mais cedo ou mais tarde, descalabro económico.
Sejamos práticos. Em lugar de organizarmos, logo de começo, uma Federação Nacional, é mais importante constituir primeiramente comissões regionais
(em Lisboa, no Porto, etc.) através de Juntas de Compras. Para isso, basta que em cada grande cidade ou
região se organizem reuniões práticas entre delegados
de cada cooperativa que constituirão a Junta. Confirmando, sem retórica, o ideal cooperativo passa-se logo
para o campo das realizações. Assim, cada comissão
regional tem de encarar as necessidades dos associados, através de uma acção realista da Junta de Compras.
Talvez convenha lembrar algumas soluções possíveis :
— escolha conjunta dos fornecedores que vendam produtos mais barato ou de melhor qualidade (o
caso das batatas, do azeite, do feijão, do arroz, etc.);
— compras por junto, diminuindo os encargos;
— utilização de transportes comum, evitando empates de capital na aquisição de meios de transporte,
e amortecendo o capital dos que já adquiriram;
— criação de pequenos centros produtores ligados apenas às cooperativas (produção de pão, enchidos, calçado, vestuário, etc.);
— esclarecimento acêrca de dificuldades técnicas ou de conflitos jurídicos que surjam nalguma cooperativa ;
— estabelecimento de uma unidade ideológica e
divulgação do ideal cooperativo através de uma constante colaboração no «Boletim Cooperativista», e apoiando-o economicamente (isto é, adquirindo exemplares), criando assim as bases federativas, cuja organização consiga, na verdade, expressar democraticamente os objectivos das cooperativas.

^%

COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO, COLABORAI NO
NOSSO

MOVIMENTO!

PODERÃO

AS C O O P E R A T I V A S DE CONSUMO

COLABORAR

COM

AS

DE

PRODUÇÃO?

por Fernando Ferreira da Costa

A experiência realizada pelas Cooperativas de
Consumo do Porto, prova que em casos idênticos aos
da batata, pode uma Junta de Compras adquirir géneros vantajosamente e sem empates de capital, «dando-se a todos a certeza de que os capitais não serão arrastados em aventuras, nem servirão aventureiros». A
experiência demonstrou que, além de não serem precisos empates de capital, existe a possibilidade de se
realizar um capital comum sem sacrifício das Cooperativas e sem necessidade de cotizações pois a própria
actividade cria o interesse colectivo e dele se pode t i rar uma pequena margem para fundo comum.
Uma vez que as Cooperativas de Consumo organizem a sua Junta de Compras e comecem a adquirir
os géneros por grosso, passam a constituir um mercado constante e volumoso capaz de interessar qualquer
fornecedor. Resolvido, portanto, o problema da compra
pela Junta de Compras, importa resolver o do fornecimento, procurando-se entrar em contacto com as Cooperativas de Produção.
Como estabelecer o contacto entre as Cooperativas de Produção e as de Consumo? Para uma fase
inicial, a simples preferência dada pelas Juntas de Compras às Coop, de Produção quando estas ofereçam
idênticas condições de que as do mercado lucrativista.
Para uma segunda fase, à medida que o volume das
compras aumente, podem as Coop, de Consumo propor que lhes sejam cedidas um número de acções (da
Coop, de Produção fornecedora) proporcional ao mercado estável e planificado que lhe garantam.
Claro se torna compreender que esta segunda fase implica novos problemas. Todavia parece-me que
esta colaboração tem um duplo interesse: para as Coop,
de Consumo evita o risco da criação de uma actividade productiva; para as Coop, de Produção garante-lhes
um novo mercado e portanto uma subida geral no nível de produção.

éPaia que o oZoLetim mantenha
é necesscaio
1.450 paza

que as requisições
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A P O I A I

O

B O L E T I M

CURSO

DE

COOPE-

R A T I V I S M O

POR

CORRESPONDÊNCIA
a) Parte

Teórica

1. ° — O programa do Cooperativismo Integral.
2. °— O que é a cooperativa de consumo.
3. °— O que é a cooperativade produção.
4. °— O que é a cooperativa agrícola.
5. ° — Caixas de Crédito
e Bancos Cooperativos.
b) Parte

Prática

1. °— Notas explicativas
sobre a formação das cooperativas.
2. ° — A legislação portuguesa e o cooperativismo.
5."— A legislação portuguesa e o cooperativismo.
4. °-— Notas explicativas
sobre o funcionamento da
cooperativa.
5. ° — A contabilidade nas
cooperativas.
6. °—Contabilização e estatística.
7. °— Breve Anuário Cooperativo Português.
A inscrição continua aberta implicando um dispêndio
de 30 escudos.
PUBLICAÇÕES
RECEBIDAS DO E S T R A N G E I R O
Recentemente recebemos :
do Departamento de Assistência
ao Cooperativismo (Brasi 1) 40
publicações; das Legações do D i namarca e Suécia elucidativos
informes sobre a importância
económica da cooperação nesses
Países. A todos os nossos agradecimentos.
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( CONTINUAÇÃO )

8. Criar cooperativas de coopera- I
tivas de consumo (ou Armazéns Gerais,
ou Armazéns de Grosso) para compras em
comum, feitas • directamente aos produtores, nacionais ou estrangeiros, — começando por meras juntas de compras
em comum de determinados produtos, como ensaio para educação experimental
das cooperativas nessa nova modalidade
de funcionamento;
9. Transfomar em regies cooperati- |
vas as diferentes empresas de serviço
públicos (electricidade, gás, transportes,

etc.);

l . Fazer introduzir nas oficinas do !
Estado e nas dos capitalistas particulares
o sistema do trabalho por cooperativas
de mão-de-obra, ou comanditas de oficina ; j
11. Obter do Estado a promulgação j
de um Código Cooperativo e a criação
de uma Caixa de Crédito Cooperativo,
como secção da Caixa Nacional de C r é dido da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Providência;
12. Conseguir que uma parte do [
fundo de desemprego seja empregada na |
contrução de edifícios para cooperativas,
como é justíssimo que se f a ç a ;
15. Conseguir que as cooperativas
de habitação fiquem, para o futuro, com
os edifícios na sua posse, dando ao só- |
cio só o uso vitalício da sua habitação e !
o direito de indicar por testamento a j
quem deseja que passe, por sua morte,
essa faculdade.
14.° E finalmente, em tempo oportuno, planificar a maior parte da produção
nacional segundo as necessidades dos
consumidores, por trabalho do Conselho
Directivo da Federação das Cooperativas, j
Posto isto, digamos o que é a coo- j
perativa de mão-de-obra, ou . comandita j
de oficina.
Na cooperativa de mão-de-obra, os j
operários em grupo tomam de empreitada
um trabalho, organizam e distribuem a
faina, e repartem entre si, a título de salário, a quantia total combinada com o |
patrão.
n

6

As cooperativas de mão-de-obra apresentam as seguintes vantagens:
l ) Tomando em conjunto a responsabilidade de uma unidade de pequenas
dimensões, os membros da cooperativa de
mão-de-obra deixam de se sentir uma mera peçazinha mecânica num conjunto imenso que mal conhecem; os problemas de
técnica e de organização que se apresentam à escala do seu equipo ( prefiro o
masculino equipo
ao feminino
equipa)
estão intelectualmente ao alcance dos
mais modestos: e desta forma a inteligência operária aplica-se ao trabalho e vai-se
afinando no esforço de melhorar os métodos; 2) Os trabalhadores passam a estar interessados, não só pelo seu rendimento pessoal, mas também pela disciplina na produção, pela economia dos fornecimentos, pela qualidade dos produtos:
de onde resultam sensíveis acréscimos de
rendimento; 5) aumenta por isso mesmo
o rédito de cada um; 4) melhora a qualidade; 5) surgem numerosas iniciativas
tomadas pelos equipos, de que resultam
aperfeiçoamentos e sugestões úteis; 6) estabelece-se uma disciplina democrática,
livremente consentida no interesse de todos, mais exigente mas mais bem aceita
que nos demais sistemas; 7) • desenvolvese o espirito de solidariedade; 8) aparece espontaneamente o costume do auxílio e dos conselhos aos aprendizes ou principiantes, que o equipo tem interesse em
Ver progredir: de onde resulta uma formação profissional mais rápida; 9) cria-se
uma atmosfera de sentimento de dignidade,
de liberdade, de alegria ao trabalho.
1

Será possível realizar tudo issso?
Sim, se os cooperadores conseguirem manter um nível moral de muita altura, um grande entusiasmo de solidariedade, fraternidade, de união no esforço. Gostaria de que todos os amigos cooperadores tivessem visto um filme que se projectou há pouco: o Milagre
em
Milão.
Aparece nesse filme uma pomba simbólica, que permite aos pobres o fazer mila{Coniinua

na 2."
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H a m u l i D O S nonos

COMPANHEIROS
OPINIÕES

E

CRITICA

AO ABRIR, queremos esclarecer que
a intenção desta página é acentuar que
este Boletim é o porta-voz dos cooperadores portugueses. Todos podem aqui expressar as suas opiniões em tribuna l i vre. De carácter acentuadamente popular,
esta página abre as suas portas a quantos
queiram fazer chegar a sua voz junto dos
seus companheiros. Este BOLETIM évosso.
(A . B . — N ã o nos foi possível publicar
número toda a colaboração
recebida).
7

ESPIRITO

nesie

COOPERATIVISTA

tivamente pequeno. E a prova é evidente •
quando encontramos bons e fortes caracteres que tiveram a felicidade de se
aperceber de tão maravilhosa fórmula de
resolução da questão social, aí temos apóstolos ardentes e dedicados do Cooperativismo.
A maioria inscreve-se, atraída por
qualquer coisa que não sabe bem o que é,
mas lhe parece acomodar-se melhor com
as suas humanas tendências de fraternidade.
Falta de espirito cooperativo ? Talvez não. Creio que ficará mais certo reconhecermos (nós responsáveis), com a
franqueza e lealdade que nos deve caracterizar, não termos sabido difundir entre
eles a doutrina cooperativa, interessando-os nos seus problemas de uma forma v i va e consciente.
Mas como o assunto é de impotância
capital, a ele voltaremos.
Canuto

dos

Santos

( Presidente da Cooperativa Popular

Eis uma das frases que mais se emprega ao abordarem-se assuntos cooperativos.
Quantas vezes o temos dito ou[escrito,
quantas a ouvimos, aplicada nos mais d i versos casos. Todavia, para estudar um
problema, fixar-nos-emos numa das suas
acepções, naquela que parece ser a mais
corrente: a dedicação do sócio para com
a sua Cooperativa.
Com frequência se ouve o queixume,
principalmente aos gerentes das sociedades cooperativas, quanto à falta de espirito cooperativista
por parte dos sócios,
como que acusando-os de grande culpa
na dificuldade de desenvolvimento da sua
Cooperativa.
E' de facto grave o problema da apatia da maior parte dos sócios, não citando
já a grande massa, porque essa, de ideias
heterogéneas — o mais que é possível
imaginar-se — possue, infelizmente para
a Sociedade, uma avultada percentagem
de indiferentes ou sem jdeais definidos.
Quais, dos que estão inscritos nas
Cooperativas, conhecem de facto o Cooperativismo ? Creio que se:n perigo de
errar, posso afirmar ser um número rela-

Ú L T I M A S

de Portugal — Lisboa )

N O T Í C I A S

4.» R E U N I Ã O C O O P E R A T I V A D O
PORTO N A COOP. D A A R R Á B I D A
Decorreu em 16 de Fevereiro com a
presença dos Delegados de dez Cooperativas. O problema fundamental foi o das
compras em comum, comentando-se largamente as demarches feitas com a batata adquirida. Todos reconheceram a vantagem de tal actuação desejando-se a continuação das compras por grosso.
Na verdade fica sendo vendida aos
associados a $80 quando no mercado particular se paga a 1 SOO e 1$20. Lamentou-se o facto do fornecedor ter desistido da
entrega integral, conforme contrato, pois
traria mais vantagens a todas as cooperativas.
Êstudou-se as possibilidades de continuação de compras por grosso, estendendo-se a outros géneros. Reconheceu-se a
Vantagem do método estatístico, e prosseguiu o estudo da fabricação conjunta de
sacaria de papel e cadernetas.
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Poderíamos esquematizar os objectivos da LICOPE do seguinte modo:
1. °— Ampliar o «Boletim Cooperativista» como seu porta-voz, órgão de divulgação cooperativa, e instrumento do
fomento federativo;
2. °— Promover a publicação de colecções de iniciação cooperativa, ou quaisquer outras edições, que a Liga achar
conveniente;
5.°— Fundar cursos de cooperativismo que permitam a preparação de técnicos e a adaptação ao nosso pais das soluções cooperativas;
4. ° — Organizar conferências em que
se tratem todos os problemas relativos ao
cooperativismo;
5. °— Realizar missões de cultura pelas vilas e aldeias com palestras, leituras
comentadas, projecções cinematográficas,
etc., para informarão popular;
6. °— Organizar sessões de informação cooperativa pela T. S. F.
7. °— Organizar uma biblioteca com
serviço de empréstimo domiciliário, bem
como criar nos pequenos centro da população, bibliotecas que despertem o interesse pelos problemas cooperativos e contribuam para a formação de bons técnicos
e esclarecimento dos objectivos do cooperativismo.
Todos que se queiram inscrever na
LICOPE, terão de comparticipar com uma
Acção (pelo menos) de esc. 10, e fazer uma
assinatura anual da Série B do Boletim
(série cultural) ou, caso prefiram, fazeruma
inscrição no Curso do Cooperativismo.
Uma ou outra inscrição implica uma
despesa de 50 escudos ao ano.
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E com grande prazer que informamos
os nossos Feitores de foi recentemente
criado, pelo Parlamento belga, um Conselho Nacional da Cooperação.
Por esta decisão recebeu o Cooperativismo uma nova consagração como
forma de organização económica. Segundo as palavras do Cooperador,
de Bruxelas, o Conselho Nacional é «uma instituição económica e social que, no quadro
de organização moderna de Estado, completa o conjunto das novas instituições
instando-as para irem realizando mais de
; mocracia económica, ou, pelo menos, paí ra organizar a economia num sentido mais
I democrático».
E aquele mesmo periódico acrescenta:
«Saudamos a criação do Conselho Nacional de Cooperação: não somente como
um órgão representativo dos cooperadores, senão que também como uma instituição nacional ou virá favorecer, com
vista ao bem-estar geral e no geral interesse, a expansão da instituição cooperativas e a irradiação de ideia cooperativa
no nosso pequeno país».
E nós ? Quando nos resolvemos a
pedir aos governantes que crêm em Portugal uma instituição semelhante a essa ?

A N U Á R I O

COOPERATIVO

As Cooperativas de Consumo do Por[ to insistiram na vantagem prática em se
; organizar um ANUÁRIO COOPERATIVO,
| contendo informes sobre as actividades e
situação de cada Cooperativa de País.
Assentou-se que deviam ser enviados já
os Relatórios do ano findo, bem como
um exemplar do Estatuto ou outras publicações de cada Cooperativa portuguesa,
de Consumo ou Produção, para se dar início à organização do ANUÁRIO.

