Ou eu me engano, ou a máxima cias obrigações dos nossos
intelectuais e políticos é a de ensinarem, o povo a etnancipar-se a si mesmo pelo método insuperável que lhe faculta
o cooperativismo.
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Â U N I C O O P E dirigiu uma exposição
à Inspecção Geral de Crédito e Seguros
*

A Ui/icoope dirigiu
Senhor Inspector-Geral
ros, elaborada, a pedido
nosso consultor jurídico
tório. Damos a seguir o

uma exposição ao
de Crédito e Seguda Direcção, pelo
Sr. Dr. Manuel Sertexto da exposição:

entidades contestantes, o que, todavia, não

Senhor Ispector-Gera! de Crédito e

obsta a que no ano seguinte novos avisos se-

«Unicoope — União Cooperativa Abastece-

obrigando as cooperativas arguidas e os seus

Ex."

10

^p^uros:

as

suas

contestações,

os

processos t ê m sido arquivados, conforme comunicação ulterior dessa Inspecção-Ceral às

jam enviados e novos processos instaurados,

dora, S.C.R.L.» com sede em Lisboa, no Largo

corpos gerentes a despesas e incómodos que

da Par, 2 2 - A , vem expor a V . Ex. o seguinte:

a ninguém aproveitam.

a

Desde Elá vários anos que a Inspecção-Ceral de Crédito e Seguros se vem dirigindo
a várias sociedades cooperativas, na sua generalidade cooperativas de consumo, solicitando

a entrega

da relação

de certificado negativo

certificada ou

a que se

refere o

art." 71." do decreto n." 10.634 de 20 de
Março de 1925.
Como as cooperativas, devidamente aconselhadas pelo seu consultor jurídico, não têm
satisfeito aquela solicitação, contra elas são
anualmente instaurados os competentes processos pela pretensa transgressão das disposições

dos a r t ,

os

68." e

seguintes

daquele

se encontram associadas presentemente trinta
e quatro sociedades cooperativas, das quais
V. Ex.

:l

totalidade

de consumo, solicita a

a superior ponderação dos argumentos

em que se t ê m baseado as c o n t e s t a ç õ e s das
suas

associadas,

congéneres,

dela

própria

e

de

outras

que parece terem motivado

os

sucessivos arquivamentos dos processos instaurados sem que, como seria lógico,

novos

processos deixem incansavelmente de ser propostos.
Vejamos, pois, qual a tese da exponente:
latório do decreto n.° 10.634 que o seu único
objectivo, tal como sucedera com o decreto

r

n." 10.474, foi o de

35.

«prestigiar e garantir, com uma maior con-

n

À «UNICOOPE»
A Direcção da « U N I C O O P E »
admitiu, entre Fevereiro e Março,
a filiação de mais duas cooperativas :
«ADEGA

COOPERATIVA

DE BOMBARRAL»
«COOPERATIVA

—

«DIZEMOS I N T E N C I O N A L MENTE EDUCAR SOCIALM E N T E , — acrescenta ainda A n tero — porque nos referimos a
uma educação prática, efectiva,

Em primeiro lugar, logo se verifica do re-

Diploma.

GRATUITA

«NÃO NOS REFERIMOS aqui à
famosa «educação popular», tão
apregoada pelos filantropos da
classe burguesa, — continua A n tero de Quental —• que se reduz
a uma instrução incompleta e
banal, incapaz de servir ao homem do povo para a compreensão e prática dos seus verdadeiros
interesses, e boa somente para o
estragar com pretensões literárias, deslocadas e nocivas.»

Em face do referido, a exponente, em que

a quase

1959

«CUMPRE E D U C A R S O C I A L M E N T E AS CLASSES T R A B A L H A D O R A S » — escreveu u m dia
o escritor Antero de Quental, que
viveu no século passado, e no
seu tempo lutou pela reforma
mental e social do povo português, e que o Prof. António Sérgio mais uma vez o divulga, atravez do livro Sobre o espírito do
cooperativismo.

E como as cooperativas t ê m apresentado
tempestivamente

6 6 — MARÇO,

DOS PROFIS-

SIONAIS DE SEGUROS DO S U L
L»
Os cooperadores associados estão
a dar cada vez maior esforço no
sentido do fortalecimento da
obra federativa empreendida pela
UNICOOPE e J U N T A DO NORTE

(Continua

fiança do país, a organização bancária».

na página 2)

fContinua na pág. 7)

COOPERATIVAS

ESCOLARES
por Alberto A l v e s C a r n e i r o

[ ^ E R A N T E o quase completo desconhecimento que no meio português se
I
nota sobre o papel importantíssimo que, em diversos países da Europa
e América Latina, desempenham as cooperativas escolares, «Boletim Cooperativista» não regateará, disso estamos certos, u m pequeno espaço onde caibam,
mensalmente, umas modestas e despretenciosas considerações feitas em volta
do problema que, indiscutivelmente, tem um certo interesse a recomendá-lo
e um alto valor cultural a prestigiá-lo, graças à acção que tão simpáticas colectividades exercem nos países onde actuam.
Para o efeito por nós desejado, temos de
nos socorrer de elementos informativos,
de certo modo valiosos e úteis, que pessoas
amigas e devotados dirigentes do sistema
generosamente nos enviam.
O pouco que entre nós se conhece respeitante à marcha ascensional que o Cooperativismo Escolar está seguindo nos lugares
acima apontados, é fácil de justificar e de

compreender, devendo esse ser aceite como
um produto natural, proveniente da impreparação em que se encontra a imensa maioria da gente portuguesa em face do problema e mormente dos seus primordiais
aspectos: — organização, actuação e finalidades práticas a atingir.
Preocupados, os dirigentes do movimento
(Continuação da pág. 3)

A N I

V E R S

Á R I

OS

O 66.° Aniversário da Piedense
Aniversário da Piedense—uma semana
intensa de convívio entre os seus associados
e os cooperadores das congéneres. Os 66
anos da Piedense fervilham de projectos que
alargarão a novas sectores as realizações
destes ousados e dinâmicos cooperadores
que cabalmente nos demonstram quanto
pode a cooperação.
0 programa f o i variado e a massa associativa acorreu em grande número. Na semana das festividades, por iniciativa da
Comissão Feminina, f o i oferecido um enxoval aos recém-nascidos filhos dos associados.
1 de Março — Alvorada. Às 10 horas, na
Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, exibição do Grupo Cénico Infantil
dos pequenos piedenses, na interessante opereta «Sua Excelência o Papão».
Segui u-se um acto de variedades pelos
componentes do Grupo do Cooperativa; às
15 horas, pera primeira vez no concelho de
Almada, realizou-se na sede da Cooperativa
uma passagem de modelos de bibes — executados pelas cooperadoras piedenses — para
crianças dos 2 aos 4 anos. U m júri atribui
prémios aos três primeiros classificados. Os
outros concorrentes também tiveram prémios de consolação. Às 21,15 horas, sessão
de cinema cultural comentada pelo sr. Manuel Silva.
Dia 2, às 2 1 horas — Variedades em que
colaboraram amadores e profissionais.
Dia 3 — Exibição do seu Grupo Cénico
Infantil, num acto de variedades. A seguir,
sessão de cinema.
Dia 4 (dia da fundação da Cooperativa)
— Às 7 horas, salva de foguetes e morteiros
e alvorada pelo terno de clarins dos Bombeiros Voluntários de Almada, num gesto
de simpática colaboração; às 2 1 horas: palestra pelo escritor Orlando Gonçalves, «Variações sobre assuntos literários»; cinema.
Dia 5, às 21,15 horas—Audição do «Coro
da Academia dos Amadores de Música», sob
a proficiente direcção do prof. Fernando
Lopes Graça; recital de poesias por Maria
Barroso.
Dia 6 — Sarau desportivo com a apresentação de uma classe de ginástica infantil
do Ginásio Clube do Sul, sob a direcção do
prof. Silva Marques; torneio inter-cooperativo de Ténis de Mesa.
Dia 7 — Palestra pela dr." Lúcia Nobre;
sessão de cinema.
Dia 8 —• Sessão solene.
Estava no programa indicado uma «sessão
solene». Mas, deve-se dizer, que ela foi solene por ser eminentemente prática, de debate de ideias e métodos, com largo número
de intervenções de delegados de cooperativas; e se se olhou para os nossos problemas,
não se deixou de ventilar as experiências de
outros países, e de salientar que organismos
internacionais ligados à O. N . U . não deixam de insistentemente recomendar a criação e expansão de cooperativas.
Entre outros, intervieram: Ernesto Pereira
(presidente de Assembleia Geral da Piedense), Vasco de Carvalho, Manuel Vilela,
Jooã Sá da Costa, Dessidério Costa, Pedroso
2

A

O p e r á r i a Barreirense

festejou

o 48.

No dia 14 de Março a Operária Barreirense comemorou em uma significativa sessão os seus 48 anos de vida. Houve uma viva
confraternização entre as centenas de sócios
da prestimosa cooperativa.
A direcção, numa atitude muito simpática,
aproveitou a sessão solene para entregar aos
associados que completavam 25 anos de vida
associativa o diploma de bodas de prata.
Deram-nos o exemplo de devotada fidelidade à sua cooperativa os cooperadores: sócios n.° 35, António Sertório; n.° 50, António Espírito Santo; n.° 71, João da Glória;
n." 101, António de Almeida; n.° 154, Frederico da Glória; n.° 168, José Esteves;
n.° 245, António Hernandez; n.° 292, Joaquim Milheiro; n.° 363, José Valente;
n." 394, Evaristo José da Costa; n.° 439, José
Joaquim Gregório; n.° 455, Vitoriano Salvador; n.° 483, José dos Santos Valente;
n." 535, Francisco Valente; n.° 170, Paulo
Maria Fernandes; n.° 371, João da Silva;
n.° 86, José de Oliveira Júnior; n.° 378, João
Malveira; n.° 205, Eugénio Chaves; n.° 209,
Joaquim Ferreira; n." 254, João Esteves
Lopo; n." 255, Albano de Oliveira; n.° 257,
João Fernandes Fantasia; n.° 258, Arlindo
Valverde; n.° 301, Manuel Ferreira; n.° 303,
Artur Marques; n." 308, Bartolomeu Afonso;
n." 309, José Pires Parreira; n.° 319, Pedro
Martins; n.° 386, Manuel Tavares; n.° 338,
Álvaro Marinho; n.° 341, José Luís Durão;
n.° 342, Custódio Fernandes.

0

aniversário

menagem aos sócios que completavam 25
anos de vida associativa e às suas esposas
que dia a dia vinham à Cooperativa. Cravo
Branco, delegado da 2." Comuna, que se referiu ao papel da mulher no movimento
cooperativo e homenageou o trabalho realizado pelo Unicope. Leonardo Pereira N u nes, delegado da Amorense, que salientou o
valor do cooperativismo como meio de elevação económica e moral do povo e se referiu à projecção que o engrandecimento
de uma cooperativa tem para o movimento.
Francisco Correia, delegado de Alhos Vedros, que apresentou saudações e afirmou
que um aniversário é sinal de vida, continuidade de esforços. Fernandes Moreira, delegado da Ajudense, que dissertou sobre o
papel da mulher no movimento cooperativo.
Germinal de Sousa e Desidério Costa, proferiram afirmações de grande interesse, entre
elas o papel da juventude, a renovação de
quadros.
_
A sessão f o i encerrada pela D r . L ú c H
Nobre, a quem a direcção, comissão feminina e assistência manifestaram viva simpatia. Foram-lhe oferecidos lindos ramos de
flores.
a

A Dr. Lúcia Nobre referiu-se à importância de as Comissões Femininas e Culturais irem de encontro aos interesses concretos da massa associativa e ao papel que as
bibliotecas podem e devem desempenhar na
formação dos cooperadores.
Seguiu-se uma muito bem servida e apeA sessão f o i presidida pelo representante
do Boletim Cooperativista, Dr. - Lúcia No- titosa merenda gentilmente feita por senhobre, e secretariada pelo representante da ras da comissão feminina.
Um acto de variedades finalizou a sessão.
Unicope, Desidério Costa, e delegado do
Atenu Cooperativo, Germinal de Sousa.
As congéneres fizeram-se largamente representar e alguns dos delegados usaram da
palavra frisando alguns dos problemas prementes na vida das cooperativas. Entre ou(Continuação da pág. 1)
tros: os delegados da Pragalense, Fidel de
e verdadeiramente democrática,A
Castro, que se referiu à importância das
em que os trabalhadores, pelo"
Comissões Femininas e Culturais; à necessiestudo e pela gerência dos seus
dade de iniciar as jovens e as mulheres no
próprios interesses, pela reivindimovimento cooperativo; e aos contactos
cação
dos seus próprios direitos,
constantes com a Unicope e com o Boletim
adquiram a consciência da sua
Cooperativista.
Eugénio Mota, delegado da
posição, formulem as suas aspiXabreguense, que se referiu à necessidade
rações, e, versando-se na adminisdas relações intercooperativas. Ernesto Petração dos seus próprios negóreira, delegado da Piedense, que frisou as
cios, relacionando-se com todas
possibilidade da cooperação e prestou hoa
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de Lima, Virgílio Fernandes, Bernardino
Duarte, Júlio Duarte, Diamantino Roxo e
o Sr. Franco de Carvalho, representando a
Câmara Municipal de Almada.
Não devemos esquecer, também, a intervenção do delegado da Adega Cooperativa
do Bombarral. E é evidente que, pelos oradores atrás citados, estiveram presentes também Unicoope e Boletim
Cooperativista.
No final, procedeu-se a uma homenagem
aos enfermeiros do posto clínico e à distribuição de um enxoval destinado à criança,
filha de associado, que nasceu durante a semana das comemorações da Piedense.

—

as esferas da economia social, se
tornem capazes de viver de uma
vida própria, com uma ideia,
sua», etc., etc.

N Ã O ESTÃO NESTAS PALAVRAS o ideal da cooperação?
N ã o está apontado inclusivamente o lugar que hoje cumpre
às comissões culturais e femininas? N ã o está aqui registado justamente a nossa concepção de
educação cívica que o movimento cooperativo defende e expressa dia a dia?

FALAR
das
doras
número nove

II Comissão 0
Cooperativa Operária Barreirense
a

A Comissão Cultural e Feminina da
Cooperativa Operária Barreirense, da qual
fazem parte jovens entusiastas, está consciente das responsabilidades que lhe cabem
no alargamento e realização da doutrina
cooperativa.
Maria Madalena Bravo — da Comissão
•Feminina — assim se dirigiu às centenas de
Cooperadores que enchiam o vasto salão de
sessões da Operária Barreirense.
nAo comemorarmos o 48." aniversário da
nossa muito querida Cooperativa, temos a
pretensão em acentuar aqui o imenso júbilo
e uma reconhecida
gratidão pela
amável
colaboração que V. Ex. se dignaram prestar, vindo assistir a esta simples mas significa manifestação
cooperativista.
E mais
ainda por se tratar de uma festa em que
boje será prestada justa homenagem aos
continuadores desta obra que no período de
25 anos souberam compartilhar dos esforços
dos saudosos fundadores desta
colectividade.
as

Por este facto não será muito fácil esquecer este acto que está decorrendo, não só
pelo sen elevado sentimento
cooperativo
como também por constatarmos com intensa
satisfação a presença de todos vós para que
esta cerimónia se revista de uma maior soJeuidade.
Entretanto,
é dever
salientarmos
W'ne muitos outros batalhadores das nossas
congéneres empregam também os seus úteis
esforços para que o cooperativismo
em Portugal atinja um progresso cada vez maior.
Nós sabemos que a dr.'- Lúcia Nobre tem
tido uma grande actividade,
procurando
com a sua viva inteligência evocar e incutir
no espírito dos jovens e em especial das
mulheres, as vantagens que proporciona o
cooperativismo
no seu vastíssimo
campo
material e moral.»
Sinto que todo o homem vivo tem em
si imensas reservas de riquezas inexploradas, que é incapaz de explorar só por si.
Precisa de encontrar ambiente estimulante
à sua volta, para seu maior proveito e da
sociedade. A Cooperação é a fraternidade
ensinada e aprendida na prática. É uma
escola da arte do homem, como há uma
arte da música, da pintura, da dança. Ela
não é mais fácil! Mas não há homem ou
mulher que não tenha o dever e o meio
de servir na liberdade.
PAUL

CLAUDEL

POR FALAR

Contam de um náufrago que chegou a
uma praia deserta quase morto de cansaço,
fome e sede. Olhou para o horizonte e apenas viu pedras e areal, mais areal e mais
pedras! Nem vestígios humanos de simples
habitação, nem um arbusto ou a pegada de
um homem na areia fina e molhada. E desatou a chorar. Escapara aos covais inúmeros
das ondas, mas, ali, naquela praia solitária,
acabaria por morrer — logo, amanhã, a cada
passo... Deixou-se cair por terra à beira-mar,
e nos pés, que eram tocados pelos ramilhetes
alvos da espuma, de repente sentiu duas pequenas pancadas, ao mesmo tempo que lhe
rolavam junto ao corpo dois
formosíssimos
frutos. Eram dois cocos enormes. Perder a fé
é matar toda a razão de ser de uma vida.
Se os animais irracionais não se abandonam
a si próprios nos momentos de perigo, por
que razão há-de o homem, criador de todas
as ilusões e cuja inteligência governa o eixo
do Mundo, tombar no abatimento e na renúncia se às vezes quando se vai a última
esperança e nada, nada nos resta, um auxílio
inesperado vem bater à nossa porta? Jamais
devemos desesperar; jamais devemos
perder
a fé. Seria inútil falar do assombro e da
alegria do pobre náufrago, diante desse presente saboroso que o mar, até há pouco tão
cruel e violento, agora lhe trazia numa homenagem de escravo! Partiu-os com uma
pedra, bebeu o líquido fresco e em seguida
pôs-se a comer a delicadíssima polpa. Refeitas um pouco as forças, desatou a nadar instintivamente,
vencido por qualquer
ideia.

Ao cabo de algumas horas de caminho •— o
que é o acaso ou o destino! — avistou a casa
dum velho comerciante
africano, seu parente, que ali se encontrava com um técnico,
a fim de estudar os terrenos para uma longa
plantação de milho. Abraçaram-se,
explicaram-se mutuamente,
e quando se falou na
história dos cocos, o rico disse para o pobre:
— Pouco jeito e falta de experiência. O pobre não compreendia. — Nunca pensaste no
futuro, dizia o rico, e perdeste e perderás
sempre aquela hora oportuna de seres um
homem afortunado.
Não me agrada chamar-te parvo, mas sou forçado a dizer-te que
não és mais do que um parvo.
Souberam-te
bem os cocos? E logo dois! Não fizeste a
festa por menos? Pois esses cocos, esses cocos,
poderiam ser a origem e a base da tua riqueza! Deverias tê-los guardado para depois
os deitares à terra. Com o tempo,
surgiriam
dois conqueiros carregadinhos
de frutos e
frutos que valem muito dinheiro.
Venderias uma parte, e a outra seria para semear. Terias, com o tempo, uma plantação
enormíssima
que te daria todos os anos
longo e proveitoso rendimento. Digo-te que
com esses dois cocos asseguravas o teu futuro e a tranquilidade
da tua velhice. Mas,
para que perco eu tempo a dar conselhos
a quem não pode aproveitá-los?
Silêncio;
fez-se um silêncio. O homem que assim falava de forma tão convincente
e enérgica
nunca tinha naufragado numa praia deserta
e jamais conhecera na vida a esverdeada
tortura de ter fome e de ter sede.
(De «Os contos de António Botto»)

criança e o medo
De todos os tnétodos tradicionais de estancar o choro, o amedrontamento
é sem
dúvida o mais horrível. Realmente, um dos
piores malefícios que o adulto faz à criança
é despertá-la para o medo. Porque, ao que
parece, o medo tem pouco de instintivo;
o que foi revelado por experiências
realizadas com animais novos, que não acusaram
medo mesmo em face dos piores
inimigos
da sua espécie.
Salvo a sensibilidade para certos excitantes como o estrondo e uma tendência para
o sobrenatural,
que é costume
interpretar-se como uma reminescência
das grandes
castástrofes humanas, o medo é, pois, apreendido.
Ora que deve existir certa dose de medo
— medo aos perigos, ao precipício, ao fogo,
ao animal que ataca, etc. — ninguém
contesta. Mas todo o medo irracional tem de
ser combatido. Não é, porém, o que vemos
diariamente. O adulto cultiva o medo como
processo pedagógico, o que decorre da ideia
pessimista para os processos mais cómodos.
As bruxas e os papões são os primeiros mestres de covardia e servilismo com que a
criança entra em contacto. Toda a jornada
da vida sentirá a seu lado a presença perturbadora desses fantasmas e o seu trabalho
de adulto resumir-se-á a transferi-los
para
personagens mais
aperfeiçoados.

EDUCAÇÃO

COOPERATIVA

Não existe movimento
cooperativo
poderoso sem haver cooperativas
sólidas, e cooperativas sólidas sem cooperadores esclarecidos e convictos; não
encontraremos
cooperadores
esclerecidos e convictos, se não desenvolvermos
um eficiente programa de educação cooperativa, Tomemos
a coisa de outro
modo;
FORMEMOS
COOPERADORES
ANTES DE ORGANIZARMOS
COOPERATIVAS.
Da

Sul-Coop.

Mas não há só o medo que o adulto inspira e não sente: há o medo de que o próprio adulto é presa e que transmite à
criança, muitas vezes sem disso se aperceber
sequer.
A mulher é o pior agente da instalação
deste medo, do que é culpada a defeituosa
educação que recebe. Foi por isso com razão
que um escritor — B. Russel — disse: «Uma
geração de mulheres sem medo
transformaria o mundo, dando-lhe imediatamente
uma
geração de crianças sem medo, não contorcidas em formas antinaturais, mas francas
e cândidas, generosas, afeiçoadas, livres».
M Á R I O SACRAMENTO
(«A criança nas relações com o adulto»)
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CORPOS
«A

Instalações e

GERENTES

Economia Emancipadora», cooperativa

Vantagens do

de consumo, produção e crédito

N o dia 21 de Dezembro próximo passado
realizou-se a Assembleia Geral desta cooperativa, para eleição dos corpos gerentes para
o ano corrente, tendo sido eleitos os seguintes sócios:
Assembleia Geral: Alberto Alves Cristóvão, Gonçalo Pinto de Sousa, José Nunes
Baptista, José de Almeida, Joaquim Mendes
e Pedro Ribeiro Henriques.
Direcção: Álvaro Beato, Júlio da Natividade, António Antunes, Manuel Druguete,
Raul Martins e João Augusto Machado.
Conselho Fiscal: Horácio Marques, Abel
Capote, Estêvão Teixeira Paulo, Januário
Elias Tomás, José dos Santos e Gregório da
Silva Loureiro.
Sociedade Editora

de

Norte

Crédito

S dirigentes das nossas cooperativas t ê m estado atentos à evolução das técnicas

de

distribuição realizadas em sociedades congéneres de além fronteiras. Depois de alargarem quanto possível

a «exposição

visual»

dos

artigos

e de organizarem a sua

«ordenação prévia», t ê m procurado introduzir com êxito o « p r é - e m p a c o t a m e n t o » .

Reco-

nhece-se, porém, que o « a u t o - s e r v i ç o » é o sistema que melhor permite a integração destes
novos processos dentro de uma ampla, mas imperceptível, possibilidade de controle. Dado
que o «auto-serviço» não poderá talvez ser aplicado entre nós senão por um processo gradual,
salientou-se, em artigo anterior, a vantagem da adopção de mobiliário estandardizado que
facilite mais tarde a reconversão dos estabelecimentos
pendentemente
conveniente

das possibilidades

a divulgação

clássicos a este novo m é t o d o . Inde-

imediatas da sua aplicação ao nosso meio,

das características

do

«auto-serviço»,

entende-se

a fim de que

possamos

caminhar com olhos postos no futuro.
É nesta intenção que a seguir transcrevemos da obra «Cooperativismo — Objectivos e
modalidades» o seguinte trabalho de Fernando Ferreira da Costa:

Em Assembleia Geral, reunida em 19 de
Dezembro do ano findo, e com a assistência
de numerosos associados, foram eleitos os novos
corpos gerentes desta sociedade.
ASSEMBLEIA GERAL — Presidente: Manuel da Silva Torres; Álvaro Manuel Meneses
de Aguiar e Alberto Soares Lopes, respectivamente 1.° e 2." secretários. Para substitutos
— Presidente: Américo Rodrigues Pessoa; Isolino Modesto Ferreira Fernandes e Aníbal
Torres, respectivamente, 1.° e 2." secretários.
DIRECÇÃO — Presidente: José da Silva;
Secretário: João Xavier; Tesoureiro: Alfredo
Cardoso Guimarães. Como substitutos foram
indicados: António Maximiano da Silva; Rogério Luís Agostinho da Silva; Manuel Lavrador, respectivamente presidente, secretário e
tesoureiro.
CONSELHO FISCAL — Presidente: Emílio
Isola Baptista; Relator: Dr. Orlando Juncal;
Secretário: Manuel de Oliveira. Para substitutos, foram nomeados João Oswaldo Melo Freitas, António Manuel Cruz Ferreira e Francisco
da Silva Cruz, respectivamente, presidente, relator e secretário. Para Secretário Geral foi nomeado Alcino S. Ferreira.
Cooperativa

O

e

Consumo

Utilizando o auto-serviço, o consumidor
sente-se menos constrangido, pois circula l i vremente. Transportando um pequeno cesto
que se encontra colocado à entrada do estabelecimento, coloca dentro deste os artigos
que pretende adquirir, retirando-os directamente dos escaparates. O controle das suas
compras é feito à saída, onde um empregado lhe entrega o talão correspondente às
compras efectuadas e coloca os diferentes
artigos dentro de um saco de papel facilmente transportável. A actuação directa dos
empregados quase se não faz sentir: uma vez
libertos de tarefas puramente físicas, como

que o auto-serviço mio e exigente quanto as
condições da área a utilizar como zona de
vendas, uma vez que pretende exactamente
resolver os problemas levantados pelas d i f ^
culdades, que cada vez mais se verificam, rSJ*
obtenção de lojas nos bairros de maior movimento. Na verdade o auto-serviço chama
mais a atenção para a localização estratégica
do estabelecimento do que para as condições
mínimas da área a utilizar. A estratégia da
localização das lojas é tão importante como
a sua organização interna. Em ambos os
casos segue-se o mesmo critério: importa que
os artigos vão ao encontro do consumidor

PLANTA DE U M ESTABELECIMENTO
17.50m

DE AUTO-SERVIÇO
—

_

150.

Beato

e Poço do Bispo

No passado dia 15 de Dezembro realizou-se
nesta cooperativa a Assembleia Geral para eleição dos corpos directivos para o ano de 1959.
Pena foi que a massa associativa tivesse comparecido em tão pequeno número. Foram eleitos os seguintes cooperadores:
ASSEMBLEIA GERAL — Presidente: A l berto Carlos Ferreira; I." Secretário: Casimiro Rodrigues de Carvalho; 2." Secretário:
João Tomás de Oliveira.
DIRECÇÃO — Presidente: Vítor José Vila
Viçosa Barricas; Vice-presidente: Narciso Pereira; /." Secretário: Manuel Francisco dos
Santos; 2." Secretário: Prudêncio da Conceição
Cruz; Tesoureiro: Florêncio Capela de Assis
Lima; Vogais: Manuel Bernardo; José Augusto Fernandes; Marcolino da Silva, Joaquim
Martins.
CONSELHO FISCAL — Presidente: António
Mateus da Silva; José Correia; Álvaro Oliveira Pinto Júnior; António Guedes Ribeiro.
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1—Entrada; 2—Escaparates de auto-serviço; 3—Zona de Aviamento
4 — Controle; 5—Zona Frigorifica; 6 — Armazém

as que resultam do aviamento directo, encontram-se colocados em posições-chave, que
lhes permitem um controle adequado.
Tudo se encontra previsto nas lojas deste.
tipo: o sentido das circulações dos consumidores; a exposição dos artigos de modo a
dar mais realce àqueles que mais interessa
escoar; as mesas de controle colocadas nos
pontos de passagem obrigatória. Apesar do
auto-serviço requerer a entrada e saída dos
consumidores por locais diferentes, podem
também ser utilizadas as lojas com uma
única porta, colocando-se neste caso internamente umas divisórias convencionais, que
permitam uma distribuição clara entre a
entrada e a saída. Verifica-se mais uma vez

Directo;

e não o consumidor ser forçado a deslocar-se
desnecessàriamente para encontrar os artigos
que pretende. A colocação das lojas em locais de passagem facilita a entrada dos consumidores, e a exposição interna dos artigos
permite que estes se façam «lembrados» aos
consumidores.
Em relação aos processos tradicionais de
venda, o auto-serviço contitui uma arrojada
renovação, baseada no pressuposto de que a
distribuição a retalho deve ser racionalizada
e planificada. Aceitando da evolução das
últimas décadas os ensinamentos do controle
planificado das vendas, as vantagens da exposição visual e da selecção prévia dos artigos, alargando o pré-empacotamento aos

distribuição

Auto - Serviço
produtos até aí tidos como não empacotáveis, e finalmente aproveitando da melhor
forma as vantagens da estandardização das
operações de aviamento, o auto-serviço constitui uma síntese eficiente dos modernos
métodos de vendas. Vejamos em resumo as
principais diferenças entre a distribuição
das zonas interiores dum estabelecimento
deste tipo e o de uma loja clássica:
a) A zona de aviamento
é reduzida a
um mínimo indispensável,
tornando-se desnecessárias as operações de pesagem e empacotamento á vista do consumidor. O avia-

A zona de exposição é fundamental no
auto-serviço, pois permite:

Bravo, Cooperativa

1 — a retirada dos artigos directamente
Almadense!
pelos consumidores;
2 — o controle desse escoamento, pelo
A notícia chegou' rápida a todos nós — os
facto dos artigos se encontrarem seccionados em quantidades estandardi- da Redacção — através dos fios t e l e f ó n i c o s ,
canalizada para os locais onde nos encontrázadas;
3 — a selecção prévia dos artigos, visto vamos cumprindo os nossos afazeres quatidianos, pois uma boa notícia não deve esperar
estarem expostos ordenadamente.
para maior alegria de quem a recebe.

d) A zona de circulação dos consumidores
torna-se penetrante e expande-se em direc-

A

COOPERATIVA

A

OUTRA PLANTA DE AUTO-SERVIÇO QUE PERMITE UMA COMBINAÇÃO
DO BALCÃO CLÁSSICO COM O AUTO-SERVIÇO

DO

ALMADENSE

MAIS

500

PASSA

EXEMPLARES

«BOLETIM»

Bravo!

11.50 ai

Foi o acolhimento

que

de

todos

nós saiu e x p o n t â n e o , com o entusiasmo compreensível de ver surgir o êxito da campanha

m m * "

MP
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REQUISITAR

que vimos travando pelos 10.000 exemplares
de tiragem.
Bravo! Sobretudo em homenagem à Cooperativa Almadense, por ter decidido, de uma
maneira tão generosa, colaborar naquela cam-

íl

panha e na missão do «Boletim Cooperativista».
SÊ

V

Entre

7.50.

uma

c r B

« i r

as Cooperativas que

distribuem o

nosso jornal, a Almadense era já, de todas,
das que

maior número

de

exemplares

difundia, mercê da importância da sua massa
associativa e do interesse que esta dedica ao
«Boletim». Acrescentando agora 500

exem-

plares aos que já requisitava, a Cooperativa
Almadense

reforça

assim a sua posição

de

relevo a favor da imprensa cooperativista!
Bravo! Ainda, porque a notável decisão dos

1 —Entrada; 2— Cestos de Abastecimento; 3—Zona de Aviamento Directo; 4 — Padaria;
5—Sorvete; 6 — Escaparates de auto-serviço; 7—Controle; 8 — Escritório; 9 — Armazém

nossos amigos cooperadores de Almada terá,
certamente,

consequências

de grande valor

para o movimento cooperativo. O substancial
aumento da difusão do Boletim naquela loca-

mento reduz-se ao controie de saída dos
artigos e à colocação destes em sacos portáteis. Desta forma os longos balcões são
substituídos por mesas curtas estudadas para
se efectuar rapidamente o controle, o registo e a embalagem final dos artigos escoados.

ção às zonas de exposição, uma vez que o
pré-empacotamento torna desnecessária a
existência do balcão, que até aí servia de
«fronteira» entre os empregados e os consumidores. O auto-serviço consegue no entanto
conjugar a liberdade de circulação do consumidor com o condicionamento planificado
dessa mesma circulação. Assim a orientação
b) A zona de estoque é também
limitada
dos circuitos internos é feita não apenas em
e definida, uma vez que se utiliza o empafunção dos interesses do consumidor, mas de
cotamento prévio, não se tornando necessáacordo com as conveniências da selecção
ria a existência de artigos a granel. Daqui
prévia e do controle.
resulta uma melhor delimitação das zonas
O auto-serviço apresenta-se ao consumidor,
de armazenagem e de venda, e uma maior
possibilidade de controle sobre o escoamento de uma forma t ã o agradável e simples, que
dos artigos, porque é facilitado o confronto à primeira vista nada leva a supor que essa
diário entre as saídas do armazém e o res- simplicidade resulta de uma difícil esquematização das operações de venda. Na verdade,
pectivo escoamento da loja.
a evolução das zonas internas do estabelecic) A zona de exposição aumenta
grande- mento pressupõe um escalonamento das opemente não à custa de montras ou vitrines, rações de distribuição a retalho de modo a
onde os artigos ficam imobilizados, mas de- que todo o processo de venda directa devido à própria estrutura funcional do estabelecimento.
(Continua na pág. 6)

lidade vai, sem dúvida, desenvolver a formação
cooperativista dos seus habitantes e fortalecer,
portanto, a organização

cooperativa.

Com efeito, não é demais repetir, que o
«Boletim Cooperativista» exerce a sua missão
de propagar a ideia de uma vida melhor pela
cooperação,

de

dar a conhecer e de fazer

discutir os problemas do cooperativismo,

de

ajudar os cooperadores a resolverem as suas
dificuldades

mostrando-lhes

como,

porque

modos, outros já as venceram.
Por consequência, quando uma cooperativa
alarga a difusão do « B o l e t i m » , ela contribui,
de uma maneira efectiva, para que haja cada
vez

mais

cooperadores,

mais conscientes

e

mais activos.
Bravo, pois uma vez ainda, Cooperativistas
de Almada! Estamos certos de que o vosso
inegável e merecido prestígio dentro do nosso
movimento,

levará outras cooperativas a se-

guirem o vosso exemplo,

embora, como

é

compreensível, em moldes mais modestos, de
acordo com as suas possibilidades.
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Actividades da Cooperativa «gravura»

EXPOSIÇÕES I T I N E R A N T E S

V A N T A G E N S Difusão das Cooperativas
DO

A U T O - S E R V I Ç O

Agrícolas no Japão

(Conl. da pág. 5)
A Sociedade Cooperativa de Gravadores
O cooperativismo no Japão reflecte, no
Portugueses, teve em circulação duas Expo- corra com eficiência e sem atropelos: a pla- seu desenvolvimento e em suas dificuldades,
sições Itinerantes
de Gravura
Portuguesa nificação do estabelecimento; a estandardi- as contradições da sua estrutura económico
Contemporânea:
a que esteve patente no zação das operações de aviamento prévio; social, na qual existem formas avançadas de
Porto, na Sala do Ateneu Comercial e trane a preparação das operações de controle e economia, sectores de fisionomia semi-feudal
sitou para a Póvoa do Varzim, a convite do
venda directa.
e uma difusa classe pobre: camponeses, pesClube Naval Povense, onde f o i apresentada
Por planificação
do estabelecimento
en- cadores.
na segunda quinzena de Novembro passado,
O traço característico desse movimento
seguindo depois para Coimbra, para ser tende-se o estudo pormenorizado da distriapresentada no Círculo de Artes Plásticas da buição interna e do mobiliário, de modo a cooperativo reside na difusão das cooperaAssociação Académica. Outra idêntica, que conjugar a exposição dos produtos com a cir- tivas agrícolas de junções múltiplas.
De
esteve em Beja, também na segunda quin- culação dos consumidores e com o eficiente 19.000 cooperativas agrícolas, umas 13.000
zena de Novembro passado, por convite do controle de saída, evitando aglomerações e
são de funções múltiplas, com 9 milhões de
cineclube daquela cidade alentejana, será «engarrafamentos».
associados, fábricas próprias, entre elas
N ã o menos importante é a vantagem das
apresentada a seguir na Guarda, por inicia5.824 moinhos de arroz, 346 fábricas de
tiva da Associação Cultural e Desportiva da operações de aviamento prévio devidamente
Guarda, e na Covilhã, a convite do Orfeão estandardizadas a f i m de não onerarem ex- massas alimentícias e pão; 301 para a proda Covilhã.
cessivamente os artigos pré-empacotados. Este dução de cerveja; 282 para óleo, etc. Há
trabalho é efectuado numa secção completa- cerca de quatro anos foi fundada a AssociaÉ digno de registo o interesse manifestado
ção Cooperativa Agrícola Central, com funpor estas entidades pelas exposições
itine- mente separada do estabelecimento, o que
rantes de gravura portuguesa, prova evi- traz a vantagem de poder ser realizado ções de representação, assistência, educação
dente de que existem na província inúmeras fora das zonas estratégicas de venda, geral- e coordenação. Para atender à parte educativa há um jornal que sai três vezes por
organizações às quais não é indiferente a mente com rendas elevadas.
Nesta secção efectuam-se as seguintes ope- semana, um jornal ilustrado com uma tiradifusão da autêntica cultura nos meios onde
rações:
exercem a sua benéfica influência.
gem de 1 milhão de exemplares, publicações
1 —Marcação prévia—Esta operação con- de carácter técnico e educativo e filmes.
N ã o podemos no entanto deixar de lamentar que as nossas Cooperativas não te- siste em marcar o custo exacto da mercadoria
As cooperativas agrícolas mantêm tamnham ainda solicitado o concurso desta em relação ao seu peso. Quando os artigos não bém 475 hospitais e clínicas, assim como
organização, contribuindo assim para a vêm empacotados da fábrica, a embalagem
4.200 caixas de seguros.
educação dos seus associados, como clara- a utilizar leva aposta a designação do seu
conteúdo,
da
sua
qualidade,
do
seu
peso
e
As 5.000 cooperativas de pesca, com um
mente se expressa num dos princípios enundo respectivo custo. Quando o movimento milhão de associados, são de funções múlciados pelos pioneiros de Rochdale.
o justifica os pacotes vêm já impressos, vindo tiplas, desde as de crédito, até às de comindicado o seu peso, e por vezes a mercadopras em comum de artigos necessários à inEXPOSIÇÕES EM M A D R I D E R O M A
ria. Parte das marcações é feita com carimdústria de pesca e as de pesca propriamente
bos apropriados, sendo o trabalho estandarditas.
A Cooperativa «Gravura» faz também dizado de modo a dar o melhor rendimento
Um milhão e setecentos mil japoneses
sentir a sua actividade no estrangeiro. Na possível.
agrupam-se em 5.247 cooperativas
florestais.
Galeria da Livraria A b r i l , em pleno centro
2 — Pesagem e empacotamento — Para os
de Madrid, inaugurou-se em princípios de
As cooperativas de consumo mantêm hosartigos que não vêm empacotados da fáDezembro uma «Exposição de Gravura
brica, procede-se ao respectivo empacota- pitais, jardins de infância e círculos de esPortuguesa
Moderna», patrocinada por
mento em embalagens de peso diferente tudo.
«Gravura».
conforme as exigências mais frequentes dos
Esta Sociedade Cooperativa está reali- consumidores. H á geralmente quatro tipos
zando em Março, em Roma, uma exposição de embalagem para cada artigo: 250 gramas,
idêntica, à qual corresponde uma Exposição 500 gramas, 1 kg. e 2 kg. As embalagens lecção prévia», servir-se a si próprio devido
de Gravura Moderna inaugurada no mesmo de 500 grs. e 2 kgs. são por vezes elimina- à boa «exposição visual» dos artigos, cirdia em Lisboa.
das uma vez que o consumidor pode levar cular livremente sem atropelos, não sendo
«Gravura» honra assim a cultura portu- 2 embalagens do peso imediatamente infe- obrigado a esperar que os artigos sejam peguesa e evidencia como a forma cooperativa rior para substituição destas. Para melhor sados e empacotados, visto se encontrarem
de associação ultrapassa o campo das simples rendimento nas operações de empacotamento, acondicionados pelas «operações prévias de
os produtos estão colocados nuns recipientes marcação e empacotamento».
vantagens económicas.
colocados acima da mesa de pesagem, sendo
Há quem argumente que o auto-serviço dá
a sua saída regulada por uma torneira-mefacilidades exageradas ao consumidor e não
didora, entrando na embalagem com o peso
exige deste em contrapartida uma cooperaA primeira ideia que as comissões
aproximado. Seguem depois para a balança
ção nos serviços de distribuição a retalho.
culturais devem querer incutir a todos
de repesagem ou acerto, onde o peso exacto
Porém, se é certo que o cliente encontra
os consócios é a de que a cooperativa
é verificado. Finalmente os pacotes são fefacilitada a aquisição dos diferentes artigos,
para a qual entrarem a não devem enchados com fita gomada e colocados em
é bem certo que esta facilidade é feita placarar como sendo algo exterior, criado
grupos de volumes exactos em conformidade
nificadamente e de tal modo, que daí resulpor outrem para vantagem deles, mas
com a capacidade da secção respectiva existam
para os serviços de controle novas posuma obra que se mantém pela colabotente no estabelecimento.
sibilidades até então desconhecidas. Assim
ração dos sócios — uma criação deles
A distribuição ou venda directa encontra- as dificuldades que surgem na adaptação da
próprios — que depende do esforço que
-se
pois simplificada por estas operações distribuição a retalho ao auto-serviço, são
os associados fizerem, quanto à sua efiprecedentes, reduzindo-se pràticamente ao mais aparentes do que reais. O p r ó p r i o púciência prosperidade e progresso.
registo e controle de saída. O consumidor blico dando o seu concurso interessado a
ANTÓNIO
SÉRGIO
pode pois fazer as suas aquisições, tendo este novo sistema, encoraja os seus precurfacilitada a escolha dos produtos pela «se- sores ao alargamento da sua utilização.

O tio João e os problemas
da sua cooperativa
por Manuel

Clemente dos

Anjos

E

STAMOS no Inverno. O f r i o é intenso.
Quem olhar para o firmamento vê as
nuvens todas juntas, fundidas numa
só, que mais parecem uma manta de cor
pardacenta, como que a anunciar-nos que a
temperatura vai descer ainda mais. São
14 horas dum certo domingo e o tio João,
apesar da inclemêncio do tempo, dirige-se
para a sua Cooperativa. O seu andar é rápido, denotando energia e firmeza. Entra
na Cooperativa e amàvelmente cumprimenta
os seus amigos com o sacramental «boa
tarde, meus senhores». O tio João é o Presidente da Direcção da Cooperativa. A sua
dedicação e amor por esta casa é tão grande,
como grande e bom é o seu generoso coração.
Dirige-se ao primeiro secretário e
diz-lhe:
Tio João — Eu tenho que pedir muita
desculpa por ter marcado a reunião da D i recção para hoje. Mas assim é preciso, em
• virtude de termos um assunto muito importante a tratar. É favor dizer a todos para
nos irmos reunir.
Chegam todos os membros da Direcção
c a sessão vai principiar.
Tio João — Está aberta a sessão, meus
amigos. Talvez estejam admirados de eu
lhes ter pedido para reunirmos hoje — a um
domingo! Mas é indispensável que assim
seja, porque urge tratarmos de um assunto
de muito interesse para o progresso da nossa
Cooperativa. Como sabem, a Cooperativa já
tem mais de 600 associados e as instalações
já não chegam para tanta gente. Precisamos
de nos alargar. Precisamos de levantar mais
andares. Parar é morrer! A nossa Cooperativa já é muito grande, mas tem que ser
muito maior. E nós temos o dever de fazer
por ela todos os sacrifícios. Pensei aumentarmos a nossa sede com mais dois andares,
onde seriam criadas diversas secções, tais
A o m o : — capelista, loiças e vidros, barbea^ ^ r i a , cabeleireiro de senhoras, posto médico,
ourivesaria, leitaria, talho, padaria, sapataria, alfaiataria, oficina de capateiro, frutaria, peixaria, etc.

Algumas sugestões apresentadas pelo
departamento de assistência ao
cooperativismo de S, Paulo [Brasil]
aos organizadores de uma cooperativa

U UNICOOPE dirigiu uma exposição ao Senhor
Inspector Geral de Crédito e Seguros
(Continuação
Em

segundo lugar, o art." 3." do decreto

em causa expressamente determina que apenas

1. " veri\icitr se a população da localidade
onde se pretende fundar a cooperativa
é estável ou não;
2. " qual o número de famílias existentes
na área em que a cooperativa vai actuar
e quais os factores que as poderão predispor a favor ou contra o estabelecimento da cooperativa;
3. ° estimativa do provável volume de negócios que a cooperativa poderá ter;
4. ° quais os centros mais convenientes do
abastecimento da cooperativa tendo em
conta a existência de alguma federação
ou união cooperativa;
5. ° determinar o capital mínimo necessário
à boa marcha da cooperativa, baseando-se tanto quanto possível essa determinação no gasto mensal médio por
família;
6. " se alguma cooperativa da mesma espécie na localidade não obteve êxito
verificar as causas;
7. " verificar que benefícios culturais e
sociais oferecem as cooperativas mais
próximas;
8. ° escolher um local de fácil acesso para
os associados, e dar à instalação da
cooperativa uni aspecto agradável, arruinado, acolhedor.

da página 1)

ficam sujeitas às obrigações do

aquelas
de

sociedade

operações

cooperativas
exclusiva

seja,

mesmo

cuja

esfera

ou principal-

mente, a do art." 362." do Código Comercial
(isto é: operações de banco comerciais) e as
que tenham como objectivo a recepção

de

depósitos com atribuição de juros e distribuição de cheques aos depositantes, a colocação de obrigações alheias e a celebração de
contratos de empréstimo sobre penhor quando
se verifique t a m b é m a recepção de depósitos
(art.
Em
da

05

1." e 2." do decreto).
terceiro e último lugar, a disposição
b)

alínea

art.

0

do

parágrafo

3." exceptua, também

1,°

do

citado

por forma ex-

pressa, da aplicação dos seus próprios preceitos a sociedade cooperativa que
«embora

anónima,

realizar quaisquer das

operações descritas nos art."

s

1.° e 2.°

deste decreto apenas entre os sócios e
não interessando o público nas suas t r a n sacções».
Ora,

todas as sociedades cooperativas visa-

das nos processos mandados instaurar por essa
Inspecção-Ceral são cooperativas de consumo
que não t ê m como fim social nenhuma das
operações que a lei pretende de certo modo
fiscalizar: operações de banco ou de crédito.
E — é bom notar — mesmo que tais operações fossem desenvolvidas pelas cooperativas
(e não são) ainda assim seria mister que estas
as prosseguissem com o público em geral e
não apenas com as massas associativas, o que
jamais sucederia.

fé. U m homem sem fé é um corpo sem alma.
Portanto, nós todos, temos que ter fé, para
a transmitirmos, também, à massa associativa da nossa Cooperativa. E, todos juntos,
com fé, sentindo os mesmos anseios e idênticas responsabilidades, ser-nos-á muito mais
fácil lançarmo-nos naquele empreendimento.

2." Secretário — Mas... não será perigoso
para a vida da Cooperativa irmos contrair
dívidas para se levantarem os tais andares?
Tio João — Perigoso, porquê? Só pode
haver perigo se a massa associativa decresTesoureiro — Mas se nós não temos di- cer. Mas como isso não é possível, esse penheiro?! Como podemos pôr a funcionar rigo não existe.
tão grande empreendimento?
Vogal — Mas... como se pode garantir
Tio João — Eu tenho uma concepção que a massa associativa não diminui?
muito especial a respeito das realizações só
Tio João —• É a experiência que nos diz
possíveis fazerem-se com dinheiro à vista.
que isso não pode acontecer. Quando reediEntendo que nas Cooperativas não deve
ficámos a nossa sede tínhamos uns 200 sóhaver essa psicose doentia — «isto não se
cios e agora temos mais de 600 e esse aufaz, porque não há dinheiro». Só os dirimento só f o i possível por termos uma casa
gentes de «meia tijela» podem pensar assim.
com óptimas instalações e onde, por isso,
Isto talvez possa parecer, à primeira vista,
toda a gente se sente bem. Se aumentarmos
infantilidades a cheirar a certas miragens.
mais dois andares e criarmos as secções
í." Secretário — Eu, palavra de honra, anunciadas, evidentemente que a massa assonão compreendo como se pode fazer uma ciativa aumentará ainda muito mais. O motão grande obra não havendo dinheiro.
vimento comercial tornar-se-á, portanto,
Tio João (com energia) — Se não há di- mais poderoso e a Cooperativa, por esse
nheiro, arranja-se! E como se arranja? É tão facto, progride extraordinariamente. Eu
simples como o «ovo de Colombo»! Pede-se conheço muitas Cooperativas que não proemprestado. As grandes obras, muitas vezes, gridem, precisamente por terem sedes inamaterializam-se não por se estar a abarrotar
em dinheiro, mas sim por haver audácia e
(Coutiuua na pig. S)

Nestes termos, apresenta-se de uma cristalina evidência

que as sociedades coopera-

tivas de consumo e quaisquer outras que não
transaccionem com o público não podem considerar-se

abrangidas

título X I do decreto n.

pelas
L1

disposições

do

10.634.

Por estas razões, a exponente, certa de representar, para além das suas 34 associadas,
a vontade e os interesses de todas as sociedades cooperativas, solicita a V . Ex.
termine

que

não

mais

sejam

a

se de-

instaurados

processos por pretensa e impossível transgressão da lei a que nos viemos referindo.
E.

Deferimento.

Importa que se combata, em grande
número de associados, a tendência a limitarem-se a ir embolsando os retornos, sem
nada empreenderem para o maior bem
comum; ou para de todo se alhearem da
condução dos negócios quando vêem que
as coisas vão de vento em popa, como se
tudo devesse caminhar por si mesmo; ou,
pelo contrário, para irem tratando de se
colocar de longe logo que caem na conta
de que elas não vão muito bem, ou
quando surgem problemas, óbices, desacordos, dúvidas, — preferindo o comodismo,
a neutrali<lade, a fuga...
ANTÓNIO

SIÍRGIO
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O tio João e os problemas da
sua cooperativa
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dequadas, velhas, sem conforto, que não são
mais que «pedras mortas» votadas ao ostracismo dos trabalhadores, que tanta necessidade têm de se associarem nestas casas. E
porque se encontram estas Cooperativas
assim? Por os seus dirigentes não terem
audácia, nem fé. O medo evita que eles façam das suas Cooperativas casas grandes,
prósperas e dignas. E o grande medo deles
reside na falta de dinheiro, psicose essa que
desnorteia aquelas almas boas, que se apavoram perante o espectáculo visionário —
para eles —• das grandes realizações. Os cooperativistas não devem ser assim. T ê m que
ter confiança em si próprios e nunca pensarem que é difícil, por falta de dinheiro,
tornar possível a expansão e progresso das
Cooperativas.

O Cooperativismo Habitacional C o o p e r a t i v a s E s c o l a r e s
na Dinamarca
(Continuação da 1." pdg.)

No dia 23 de Janeiro realizou uma notável conferência, na sede da Associação dos
Inquilinos Lisbonenses. o sr. Francisco Ferreira, conhecido cooperativista e dirigente
daquela prestimosa Associação.
O tema da conferência: «O cooperativismo
habitacional na Dinamarca», f o i aproveitado pelo conferencista para p ô r em evidência a necessidade de cada família possuir
um lar confortável e de renda proporcional
aos seus ganhos, e não longe do local do
emprego. Felizmente — disse — que em vários países a resolução desse problema vai-se generalizando, mercê da acção cooperativista.

cooperativista português, na manutenção e
no desenvolvimento das Sociedades Cooperativas existentes, muitas delas com mais de
meio século de vida activa, honestamente
sã, valorizada por empreendimentos de indiscutível benefício para os respectivos f i liados, não tem sido possível, àqueles, distrair

suas atenções,

lançar-se

cometimentos que resultassem

em

novos

tornar em

realidade positiva uma das modalidades em
que o Cooperativismo se afirma como uma

certeza infalível quanto à sua grande utiU m desses países é a Dinamarca, onde os
lidade.
Municípios, as Cooperativas e outras sociedades sens fins lucrativistas têm colaborado
A ideia da constituição das Cooperativas
eficientemente na construção de casas conEscolares ocorreu a B. Profit, inspector do
fortáveis e de venda acessível às famílias
ensino
francês, que f o i levado para esse
operárias.
simpático
f i m , mercê das dificuldades surgiCitou a propósito números interessantes
e referiu-se à redução do custo das rendas, das, após a terminação da primeira grande
conforme o número de filhos do agregado. guerra, 1914-1918.
^
Outro Vogal — Eu creio, firmemente nas
Frizou a acção dos Municípios para que
observações do nosso Presidente. Concordo,
De tal maneira aquela se generalizou, que
portanto, que se peça dinheiro emprestado os preços dos terrenos não sejam exagerados
e
os
empréstimos
que
faezm
às
cooperativas
hoje
contam-se em respeitável número as
e se aumentem os dois andares na sede da
nossa Cooperativa. É necessário que se efec- para a compra de terrenos, ou ainda o alu- Sociedades que exercem tão proveitosa e
tue tal realização. Convenço-me que, findas guer destes em condições vantajosas para simpática função.
as obras, a massa associativa aumentará para aquelas sociedades.
A coordenação da actividade dos organisProblema digno de menção, possui todos
1.000. E, depois, poderemos dizer: — a nossa
Cooperativa é uma casa colossal. Pelo que mos sindicais e cooperativos da Dinamarca, os predicados que o elevam ao alto mérito
me f o i dado observar era bom que todos no sentido de desenvolver a construção de em que é tido em todos os países, facto que
os cooperativistas pensassem como o nosso casas, sem fins lucrativos, f o i posta também
nos leva a empreender e a aconselhar a mais
Presidente. Se assim fosse assistir-se-ia a em foco bem como a sua acção cultural e
ampla
e persistente divulgação dos seus eleda
formação
técnica.
uma maravilhosa transformação em muitas
O conferente f o i no final muito aplau- vados e distintos objectivos, de modo a percooperatiavs do nosso país.
dido, e com muita sinceridade, a avaliar pe- mitir que no nosso País possa conseguir-se
1." Secretario — Já pensei maduramente los comentários dos assistentes que ouvimos um ambiente favorável ao conseguimento e
sobre o assunto. Concordo com o nosso Pre- à saída da conferência.
preparação de elementos capazes de criarem
sidente e estou pronto a trabalhar, afincao
indispensável espírito de dedicação e estídamente, na realização desse grande sonho. 0 Progresso Mundial das Cooperai, de Crédito
mulo que os anime ao estudo do problema.
Tesoureiro—Sinto-me
feliz em ser CooO número de cooperativas de crédito em
Se nos for permitido, não no presente
perativista. Hoje, nesta sessão, recebi uma
1956 passou de 300.114 para 325.236 e o
número do «Boletim» mas em futuras edi-^
grande lição. O meu espírito f o i galvaninúmero dos seus filiados de 38,230 milhões
zado por algumas palavras, cheias de conções, procuraremos tornar conhecidos dos
para 42,327 milhões.
fiança, do nosso Presidente, mas há uma
Na estatística da Aliança Cooperativa Inter- dirigentes e simpatizantes do movimento
que não esqueço — «ter fé». Sim! Que bom
nacional a índia vem à cabeça, com 240.395 cooperativista português, a definição dada
é termos fé. E eu também quero ter fé.
cooperativas de crédito rural, urbano e arte- pelo Congresso de Toura, em 1948, ao cooUma fé inquebrantável que me dê coragem
sanal, totalizando 17,621 milhões de filiados,
para trabalhar pela minha Cooperativa, semperativismo escolar.
seguida pelos Estados Unidos, onde havia, napre, sem descanso, até não poder mais.
quele ano, 17.139 uniões de crédito com 9,154
Trabalho muito completo, merece bem ser
E oxalá que todos os sócios da nossa Coomilhões
de
filiados.
lido
e analisado por todos aqueles que dediperativa e de todas as outras também teNo Canadá, as uniões de crédito cresceram
nham fé. Se assim for o nosso movimento
cam e emprestam o seu entusiasmo e a sua
alastrará por toda a parte para bem das clas- de 2.622 em 1955, para 4.191 em 1956.
abnegação ao engrandecimento do CoopeO movimento total, segundo a mesma estases laboriosas que, com o seu trabalho, moutística, cifra-se em 2.860,7 milhões de libras, e rativismo.
rejam o pão de cada dia.
os empréstimos totalizaram 1.903 milhões de
A.
CARNEIRO
Tio João (com emoção)—Obrigado,
meus libras (1 libra = 80500).
amigos, pelas vossas reconfortantes palavras.
E, para já, vamos traçar o nosso plano de
BOLETIM COOPERATIVISTA
trabalhos, de forma a que as obras possam
LARGO DA P A Z , 2 2 - A — LISBOA
decorrer sem incidentes, normalmente. ReNome ...
gozijo-me pelo vosso trabalho e considero
encerrada esta sessão.
Morada
s

MANUEL

CLEMENTE

DOS

ANJOS
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