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m dos dogmas da economia ainda
prevalecentes é de que a prosperidade das nações reside no poder
das suas empresas, das suas indústrias
|e dos negócios, no volume das suas exportações, isto é, no valor absoluto do
lucro.
A primeira correcção económica f o i a
organização reivindicadora dos trabalhadores, conquistando melhores condições
económicas e sociais do assalariado. A
competição entre preços e salários tornou-se a dura luta do consumidor contra
os interesses privados dos detentores da
produção.
O cooperativismo, associando os consumidores para a organização da prestação de serviços e a distribuição de artigos
de consumo por processos económicos, suprimindo lucros e intermediário, instituiu
um princípio novo na economia: a produção, sujeita ao lucro, era assim posta
ao serviço do consumidor.
Cerca de um século de cooperação, com
o seu extraordinário desenvolvimento e
comprovado êxito, antecipou a própria
evolução que a economia está sofrendo.
Os efeitos desastrosos do capitalismo
de competição que nos levou a duas guerras mundiais, gerando a vaga dos nacionalismos económicos que fizeram de cada
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país uma praça sitiada, usando de complicados estratagemas para as sortidas
das exportações, o rígido controle das
importações e obrigando os povos a suportar os pesados encargos a que a política dos preços obrigava, abriu-nos o
caminho à economia planificada.
Uma planificação económica, para
além dum duvidoso dirigismo, não poderia
deixar de assentar em dados do consumo,
a melhor utilização das fontes de energia
e de matérias primas, e, finalmente, a
produção condicionada a esses factores.
Um facto novo, primacial, aparecia na
planificação: o homem-consumidor. Tornava-se imperioso intensificar o consumo,
e para isso melhorar todos os meios de
produção de modo a que as mercadorias
se tornassem o mais acessíveis possível,
portanto, a preços justos e baixos. A tendência do custo para zero.
Pela primeira vez na história da economia mundial o problema da fome, dos
povos subdesenvolvidos, é da sua capacidade de consumo se tornavam o fulcro
dos factos que importam resolver com
vista à ordenação económica e social.
A necessidade vital da incrementação
económica obriga mesmo a sujeitar os
interesses privados, a alterar obsoletos
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T ) a s s a mais um aniversário da CooJL
perativa Humanitária de Todas
as Classes — a Cooperativa de
Lordelo do Ouro, como é mais universalmente conhecida, — a qual temos
de saudar com especial carinho por
se tratar de uma associação que
tem largamente caminhado na vanguarda da acção cooperativa no
Norte do País, e a quem se deve
portanto uma grande parte da arrancada em frente que a certa a l tura se verificou no panorama cooperativista local.
Mas a comemoração presente
envolve um significado mais transcendente, e é para nós um símbolo
que julgamos dever sublinhar de
modo especial — é que a Cooperativa de Lordelo vai, simultaneamente, inaugurar uma nova sede
social que é, no nosso meio, um caso
único de arrojo arquitectónico e de
funcionalismo social. E é precisamente a coragem que houve de lançar tal empreendimento, que eu desejo tomar como símbolo do estado

junto de todos os associados consumidores.
SERAFIM TEIXEIRA
Seria injusto não lembrarmos
C o m i s s ã o de Produtividade da Coop. V i a N o r t e
aqueles que por vezes não sendo
sócios consumidores, não tendo portanto benefíciose económicos, perMais um esclarecimento
sobre dem o seu tempo, trabalhando para
distribuição
domiciliária,
alusivo a cooperativa.
aos artigos publicados neste Boletim em; Maio e Novembro de 1963,
*
sob o título , «Cooperar!—os
transportes ao domicílio».
Na primeira parte deste meu artigo procurei elucidar o meu antaActualmente, o serviço de domi- gonista sobre o que representa um
cílio nas Cooperativas de consumo serviço de domicílio nas Cooperatinão é um luxo mas sim uma neces- vas, e, ao mesmo tempo em salientar que não há privilegiados, (pelo
sidade.
Há necessidade de reduzir ao mí- menos na minha Cooperativa), pois
nimo os custos de manutenção dos todos os associados podem utilizar
produtos distribuídos. Para isso, as qualquer das secções e até as duas.
Cooperativas terão de evoluir tecSeguidamente passarei a responnicamente, adoptando novos pro- der às dúvidas que o autor do arcessos de organização, planificando tigo — Cooperar! publicado neste
os serviços e modificando mais ou Boletim em Novembro de 1963 conmenos radicalmente os seus proces- tinua a apresentar.
sos de distribuição.
•
É, felizmente, reconhecendo estes
factores que muitas cooperativas
têm transformado o arcaico método SE A SECÇÃO DE
DOMICÍLIO
de distribuição ao balcão por moNÃO
EXISTISSE...
dernos Auto-Serviços e organizado
Se ela não existisse o movimento
equipas de distribuição bem montadas com zonas de distribuição bem mensal da Cooperativa seria de 87
definidas. Tudo isto para fazer bai- contos em vez de 259! Os encargos
xar tanto quanto possível o custo e vencimentos, da secção de P r é empacotamento, por cada m i l esde cada distribuição.
É evidentemente impossível redu- cudos distribuídos ou seriam de:
zir a zero os custos de distribuição
600$00
qualquer que seja o sistema utili= 6$90.
zado. É também intuitiva a impos87
sibilidade de se conseguirem custos
de distribuição iguais entre os dois
Mas como a secção de Domicílio
sistemas apresentados, assim como existe, esses mesmos encargos, indentro de cada um. Razão pela qual cluindo os 16 % da equipa de disas taxas de transporte não são tribuição são de:
JUSTAS ao ponto de se conseguir
600$00 + 696$00
uma compensação exacta.
= 5$02.
O que é possível, é conseguirem259
se custos médios muito próximos
Com estes valores pode-se aleem cada sistema. Mas para isso, teremos de renovar os sistemas, ex- gar, que para evitar situações de
deve-se eliminar
perimentar novos métodos, utilizar PRIVILÉGIO,
os progressos da técnica, enfim, a secção de Auto-Serviço, pois os
seus encargos de pré-empacotaevoluir.
É descabida de fundamento a h i - mento são acentuadamente maiores,
pótese posta pelo meu antagonista, e os de distribuição são praticade que associados servidos pelo ser- mente, iguais (conforme ficou deviço de domicílio, têm mais privilé- monstrado em meu artigo anterior,
gios, não são cooperativistas,
não publicado no Boletim Junho/Julho
sentem os problemas da coopera- de 1963). Mas, antes de tomarmos
tiva etc.. Pois, olhando pelo mesmo essa atitude, determinemos por
lado do prisma, para uma coopera- quanto nos ficariam então os refetiva que não tenha secção de domi- ridos encargos de pré-empacotacílio montada, verifica-se também mento.
Um só funcionário na secção de
a existência desses DITOS
PRIVILEGIADOS, neste caso, aqueles que Pré-empacotamento não chegava,
para se abastecerem cio consumo mas com a ajuda da equipa de disquinzenal ou mensal, VISITAM
A tribuição resolvia-se o problema e
CASA MÃE todos os dias, fazendo ainda sobrava mão-de-obra que não
com que os funcionários percam teria ocupação útil. Neste caso os
mais tempo com eles, do que com os encargos seriam de:
outros que resolvem o mesmo pro600$00 + 696$00
blema com uma VISITA
apenas,
= 7$55
resultando um benefício para o con172
COOPERAR, SIM
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Recapitulemos:
Considerando

Encargos, vencimentos
de p r é - e m p a c o t a m e n t o
por m i l escudos
distribuídos

Só Secção
de
Auto-Serviço

6$90

Só Secção
de
Domicílio

7$56

As duas
Secções

5$02

Estes valores mostram ao mais
incrédulo as vantagens da Cooperação dos abastecidos com os que
se vão abastecer.
Mostram ainda que os benefícios
resultantes da existência do serviço
de Domicílio, não são exclusivamente para os associados que se
utilizam desta secção, contrariamente ao que pensa o meu opositor.
Também servem para l e m b r a r ^ |
que as despesas do Serviço de Do-wP
micílio, indicadas em meu artigo
anterior, não estão mal equacionadas.
UMA OUTRA

DÚVIDA...

Porque não foram os cálculos
afectados da amortização do carro
e do seu seguro?
A amortização do carro, seu seguro, assim como o aluguer dos
armazéns utilizados pelo serviço de
Domicílio, não foram considerados
pela mesma razão que o não foram
as amortizações do mobiliário do
Auto-Serviço, seu seguro, aluguer
do edifício etc. E não o foram porque esses encargos proporcionalmente são menores em grandes volumes de distribuições do que e m ^
pequenos, devido a uma melhor sa-^F
turação dos armazéns e da mão-de
-obra.
E isso viria ainda em benefício
da tese por mim defendida.
Em conclusão:
Uma cooperativa não pode ser
a mercearia honesta do bairro onde
residimos (*).
Uma cooperativa têm forçosamente de ser um organismo dinâmico, estruturado de modo a poder
actuar não só no bairro onde tem
a sua sede, mas também noutras
zonas residenciais permitindo aos
habitantes de zonas cujo habitat
seja disperso, usufruir os benefícios
do Cooperativismo de Consumo.
Note-se ainda que uma Cooperativa de Consumo sem serviço de
domicílio, tem um índice de crescimento de associados limitado, ao
contrário se possuir um serviço de
domicílio, esse mesmo índice" será
cont. 9

FORMAÇÃO
DÁ PERSONALIDADE
DA C R I A N Ç A
Prof.'' M A R I A I R E N E F A R I A DO V A L E

G

eralmente ó por volta dos três anos
— embora haja crianças mais precoces do que outras, — que principia a manifestar-se, de maneira mais
intensa, a tendência natural para a formação da personalidade e espírito de independência. É mais ou menos nesta altura que os pequeninos principiam a ter
um certo conhecimento de si próprios,
a reconhecer que já sabem alguma coisa
da vida e que não dependem absolutamente dos outros, visto já poderem obter
algo do que desejam por sua iniciativa
pessoal.

Este despertar para uma nova fase de
sensações excita-os e impele-os a recusas
quase sistemáticas, levando-os a fazer
tudo ao contrário do que os outros lhes
ordenam, para ver se conseguem afirmar
4^a sua personalidade nascente, tanto perante si próprios, como perante as pessoas
que os rodeiam.
Os adultos não compreendem, muitas
vezes, este despertar natural para a
emancipação, para o desprender de uma
vida parasitária para outra mais pessoal,
onde j á começam a surgir tendências de
independência e liberdade. Por este motivo consideram erradamente os actos
dos pequeninos e alcunham-nos de teimosos, desobedientes e maus. Estas incompreensões podem trazer consequências
graves, principalmente quando são acompanhadas de opressão e castigos violentos.
Sem uma suficiente dose de amor, compreensão e ternura, que precisamos dar
à criança para que se sinta amada e
protegida, não podemos obter dela o que
desejamos. Sem isso, dificilmente poderá
adquirir sentimentos de bondade e desen^^yolver-se normalmente no sector físico,
^'mental e social.
Se formos injustos para com ela, vingar-se-á da nossa atitude por uma revolta
natural, que se manifestará, de princípio,
contra os pais e educadores e, mais tarde,
contra as outras pessoas e até contra as
próprias instituições e direitos da sociedade.
«Être compris c'est être aimé» — dizem
os franceses.
E a criança só poderá sentir-se amada
quando verdadeiramente compreendida.

PÁGINA

DAS
COOPERADORAS

,-

Hg

•

w

O seu raciocínio não está apto — assim
Para que o ciúme não venha torturar
como o de muitos adultos —, para com- a alma dos pequeninos, produzindo-lhes
preender e desculpar as faltas do seme- perturbações emocionais originárias de
lhante.
graves doenças da alma e do corpo, é necessário que os pais e educadores proO CIÚME NA ALMA DA CRIANÇA curem evitar qualquer atitude que possa
fazer germinar na mente da criança a
O ciúme na criança é um dos piores ideia de que é preterida por outra.
Quando se aproxima a ocasião de nasmales para o equilíbrio do seu delicacer mais um filho, a mãe deve principiar
díssimo sistema nervoso.
A primeira afeição da criança é total- a predispor os outros para este acontecimente dirigida para a mãe, como j á f o i mento. A forma de agir depende, da idade
dito. A mãe é todo o seu mundo amoroso, de cada um.
toda a sua atracção, toda a sua fonte de
A uma criança de três anos, por exemvida. É ela que lhe satisfaz todos os pra- plo, a mãe já lhe pode dizer que está
zeres e necessidades vitais, pelo leite que para nascer um seu irmão muito pequelhe chupa do seio, pelo calor e aconchego nino. Se lhe perguntar donde ele vem,
do regaço, pelo sorriso e ternura do olhar, deve dizer-lhe, muito naturalmente, que
pela protecção e cuidados que lhe dis- vem de dentro de si, exactamente como
pensa.
um fruto vem de dentro de uma flor, ou
A criança considera a mãe como pro- como uma planta brota da terra. É napriedade sua, assim, como os alimentos tural que sendo mais crescida lhe peça
e brinquedos. Tudo isto lhe pertence ex- mais explicações, por vezes um pouco
clusivamente, e não tolera partilhas, nem embaraçosas, mas para a mãe inteligente
e sensata haverá sempre uma forma
mesmo nos carinhos e cuidados.
velada
e pura de dizer a verdade, sem
As suas tendências são todas de natureza egoísta e possessiva. As inclinações entrar em detalhes inconvenientes.
altruístas e oblativas desenvolvem-se com
É preferível falar desta maneira a
a idade e a educação.
dizer-lhe que os meninos vêm no bico da
O apego da criança para a mãe, por- cegonha, de avião, etc.
tanto, um sentimento primitivo, intimaAs crianças, ao reconhecerem que fomente ligado ao ciúme. Há uma fase na ram enganadas — tanto nestes casos como
evolução infantil em que a criança passa noutros —, perdem a confiança nos pais,
a hostilizar o pai por reconhecer que a o que é um grande mal. Além disso, uma
mãe também a este pertence e comparti- curiosidade mórbida, excitada pelo mislha do seu afecto. Os psicólogos chamam tério em que são envolvidos estes factos
a este conflito emocional «Complexo de naturais, pode levá-las a interessar-se de
Édipo», baseando, com certeza, esta ex- uma maneira precoce e secreta, por aspressão, na lenda mitológica de Édipo, rei suntos de natureza sexual, o que muito
de Tebas, que numa contenda matou o as pode prejudicar.
pai e desposou a Mãe, por não saber que
Esta explicação simples e verdadeira,
tinham sido estes os autores dos seus tem ainda a vantagem de incutir na alma
dias.
da criança um certo apego e ternura por
Esta fase é, no entanto, passageira. esse ser pequenino que vem do mesmo
A veradeira reacção ciumenta surge no local donde ela veio, de dentro da mãe
momento em que nasce um irmãozinho, que é todo o seu mundo de amor e carinho.
Postas as coisas desta maneira a
quando a mãe não sabe agir convenientemente, nem predispor a criança para esse criança não considerará o recém-chegado
acontecimento.
cont. 8
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SECÇÃO JURÍDICA
AS C O O P E R A T I V A S
E NOVO CÓDIGO
DA CONTRIBUIÇÃO I N D U S T R I A L
Sumário
— Apesar de a alínea, b) do art. 7°
do novo Código da Constribuição
Predial — Dec. £5108 de 1/7/63
incluir as cooperativas entre as entidades sujeitas a contribuição industrial — grupo A — estão isentas dessa contribuição as cooperativas de consumo que negoceiem
exclusivamente com os seus associados.
— As cooperativas operárias de produção somente
estão
isentas
quando sejam sócios, pelo menos
% dos seus traballiadores e nenhum comparticipe em mais de
10% do capital da empresa.

Por uma cooperativa sócia da
UNICOOPE f o i formulada esta
consulta: —no decreto-lei 45 103 de
1-7-63 (Cód. da Contribuição Industrial) lê-se no art. 7.°.
«São tributadas pelo grupo A :
a) — as sociedades anónimas e
em comandita por acções;
b) — as cooperativas;
c) — as demais sociedades.
Pergunta-nos: — isto entende-se
com as «nossas» cooperativas?

Consequentemente, nem a qualidade de sociedade anónima, nem a
expressão «sociedades comerciais»
empregada pelo art. 7.° do Código
Contribuição Industrial bastavam
para incluir as «nossas» cooperativas entre as entidades passíveis de
contribuição predial, grupo A.
Resta o caso da alínea b) desse
art. 7.° que taxativamente refere
«as cooperativas».
Mas, hoje as cooperativas são
múltiplas: — desde as que transaccionam com toda e qualquer pessoa,
até aquelas sociedades que se dizem
«cooperativas» h á uma grande diversidade de situações a considerar.
O que a lei quis colectar, e de
facto colectou, são as várias «cooperativas» que não são da natureza
das que estão filiadas na U N I COOPE:
Para estas, mantém-se a situação
anterior, pois o Estado, reconhecendo, implicitamente, quanto elas
contribuem para minorar a aflitiva
situação económica dos consumidores e da massa trabalhadora, manteve o regime anteriormente estabelecido.
Assim é que, no art. 14.° do Capítulo I I que trata de «isenções»
estabelece, no n.° 10.° deste artigo,
que são isentas de contribui cão industrial» as cooperativas
de consumo que negoceiem
exclusivamente
com os seus associados.
Quanto às cooperativas de produção, o n.° 8 deste art. 14.° contêm também, idêntica norma de
isenção:
a) — quando sejam sócios da
cooperativa, pelo menos, %
do número dos seus trabalhadores
b) —quando nenhum desses sócios comparticipe em mais
de 10 % do capital da empresa.

A resposta é fácil: — não se entende, e as «nossas» cooperativas
continuam isentas de contribuição,
nos termos em que j á o estavam.
E porquê?
Em primeiro lugar, mesmo que a
lei nada dissesse de concreto, nada
havia que levasse à alteração do
anterior regime estabelecido.
As cooperativas — as nossas cooperativas — , como o consulente
muito bem acentua, não são sociedades comerciais.
Não é demais repeti-lo!
Não devem os cooperativistas,
nem os dirigentes das cooperativas,
esquecê-lo.
Nem o facto de as sociedades
cooperativas adoptarem a forma de
sociedade anónima, ou de a qualquer
outra cias previstas pelo código
comercial, nem o facto de este ser,
hoje, o diploma fundamental que
as regula, conferem às cooperativas
o carácter de sociedades comerciais.
Elas são, como longa e largamente justifiquei em artigo anterior, sociedades de índole e natureza
especial.
A boletim cooperativista

Estas condições para isenção
tanto as referentes às cooperativas
de consumo, como às de produção,
levam a que, como por mais de uma
vez tenho insistido, as direcções
exerçam a maior vigilância sobre
a forma como é exercida a actividade social.
Querendo a Cooperativa beneficiar da isenção legal deve cumprir
as condições legais que condicionam
a sua concessão, sob pena de incorrer em multa e colecta.
M. ROQUE L A I A
Consultor J u r í d i c o da Unicoope
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(Coop.

SANTOS
Piedense)

n e é verdade que o cérebro humano é
"S um manancial inesgotável de pensamentos — entre eles os ideológicos —
difícil de controlar, não é menos verdade
que esse mesmo cérebro, na sua função de
comando, pode e deve saber fazer parar,
no momento propício, as ideias ou pensamentos que, porventura, possam ser prejudiciais ao todo do seu ser e, com maior
razão ainda, à causa que professa.
Obliterando-se, sofismàticamente, o
credo Cooperativo — razão e esteio básico
do movimento — , pode perder-se em escassos meses, dias talvez, o que levou
anos, muitos anos mesmo, a consolidar.
Existe — por mal dos nossos pecados —
um intelectualismo desonesto que não
olha aos meios para atingir os fins, assim
como também existe um pseudo-intelectualismo; uns e outros encontram-se em
quase todos os sectores da vida Nacio^
nal, e as Cooperativas não poderiam fugir
à regra.
Arvorando-se em mentores, em condutores das massas e, em especial, das hostes cooperadoras, em apóstolos de uma
ordem nova, modernizante, do sistema
cooperativo (só o Cooperativismo nos interessa) julgam-se os únicos capazes de
fazer singrar o movimento de cooperação
entre os homens, unindo-os num só bloco
uniforme, elevando-os a um maior nível
cultural mesmo em prejuízo da sua parte
material.
Sempre concordámos com uma melhor
situação intelectual de todos os seres humanos mas... sem descurar a sua economia: é fundamental.
A emancipação económica tem de estar
na base; ramificando-se, gradualmente,
para a sabedoria; cultivando os rudes,
ensinando os analfabetos; desbravando :á
selva da ignorância; formando-os para
prática do bem, elevando-os, enfim!
Tudo isto será possível quando o Cooperativismo, disseminado por todo o País, e
com determinado desafogo económico,
atingida a sua terceira fase — como, e
muito bem, escreveu António Sérgio, o
grande teórico do Cooperativismo em Portugal — , e, algumas centenas de milhares
de escudos, melhor, alguns milhões, não
afectem os orçamentos das Cooperativas,
alicerces primordiais às suas existências
de força social.
Governar só com o coração é muito
pouco; dirigir com a razão, justamente,
alheios a qualquer outra causa ou ideologia; administrar de forma inequívoca,
clara e honestamente em benefício da
grande falange e, com maior razão ainda,
dos mais débeis economicamente, assim é
que está certo.
Necessário se torna que o Cooperativismo suba, cresça, aumente em todos os
seus aspectos, em todas as suas iniciativas, repudiando o marasmo, para assim

C O O P E R A T I V I S M O AGRÍCOLA
A. P O P P E L O P E S C A R D O S O
cngenheiro-afírónomo
ícoitt.

do número

de

Outubro)

O cooperativismo agrícola assume em
geral diversas formas, usualmente agrupadas segundo uma classificação a que
o desenvolvimento das cooperativas mistas retirou rigidez:
— cooperativas de exploração em comum ;
— cooperativas de compra e aprovisionamento ;
— cooperativas de transformação, conservação e venda;
— cooperativas de serviços.
Todas elas se identificam no seu funciocionamento e nos seus objectivos últimos,
embora preencham funções diferentes.
A cooperativa de exploração em comum
não teve, até agora, no Ocidente (excepção feita a Israel), mercê de condiciona^^lismos políticos, sociais e económicos vá^-^rios, expansão assinalável.
Os arrendamentos colectivos italianos,
ou as «cooperativas de cultivo para aproveitamento de terras abandonadas» criadas em França por alturas do conflito de
1914-1918, a que se podem juntar outros
exemplos, alguns recentes, não passam
de casos isolados no domínio da coope-

poder atingir um novo estádio de progresso.
Sem ser necessário recorrermos ao intelectualismo, quantas vezes prepotente,
felizmente com algumas excepções, conseguir-se-á, talvez, atingir o apogeu em
Cooperativismo para uma melhor concórdia entre os homens.
Poderíamos apontar alguns exemplos
do que os homens, analfabetos alguns,
^fc^semi-analfabetos outros, fundaram, consolidaram e legaram aos vindouros, mostrando assim que: Querer é Poder.
Só a cooperação entre todos os homens
de boa vontade, empregando todos os esforços, canalizando todas as vontades
pode, repito, levar a bom termo esta cruzada para terminar de vez a exploração
do homem pelo homem.
Nunca pensámos ser profeta mas estamos convencidos que em tempos não muito
longínquos ter-se-á que recorrer ao Cooperativismo — Cooperativismo de Consumo,
Fabril, Agrário, etc., especialmente este
último, para se resolverem determinados
problemas.
Então sim! Poder-se-á não viver na
abastança, mas progredir-se-á e, concerteza, atingir-se-á o que todos desejamos:
A emancipação económica de todos os
agregados familiares e consequentemente
a sua evolução cultural.
No Cooperativismo cabem todos os credos, todas as raças, só com uma ideologia: cooperar.

ração integral. Por seu lado, o cultivo
comunitário de certas áreas insere-se num
contexto específico, do mesmo modo que
as grandes explorações colectivas instituídas nos países socialistas se revestem
de características próprias e constituem
modalidade muito particular de cooperação, que escapa às fórmulas tradicionais
e cuja análise (alheia aos nossos propósitos imediatos) se não pode desligar do
quadro social e político em que ocorre.
Deve acrescentar-se ainda que a rápida
evolução que está sofrendo a agricultura
nos países ocidentais, evolução tendente
ao alargamento das unidades de produção
existentes e favorável a uma integração
de actividades — quer no plano horizontal,
quer no plano vertical — , parece criar
condições novas e, dentro de certos limites, propriciatórias do incremento das
fórmulas da produção cooperativa. Estas
são redutíveis, em esquema, a dois modelos :
— exploração de terras pertencentes à
cooperativa, por ela arrendadas ou
a ela cedidas, em condições próximas
das do funcionamento das cooperativas operárias de produção;
— exploração, por conta dos associados,
de terras que lhes pertencem e que
por eles lhe foram confiadas; no l i mite, modelo bem próximo do das
cooperativas de serviços.
As cooperativas de compra e aprovisionamento, aquelas que mais rapidamente
se generalizam, semelhantes na sua estrutura às cooperativas de consumo, têm
permitido aos pequenos agricultores o
recurso aos meios de produção em condições mais favoráveis que as alcançadas
junto do comércio.
As cooperativas de transformação
preenchem funções da maior importância.
Desde que um produto agrícola exige,
antes da sua utilização, transformações
profundas, implicando o recurso a técnicas mais ou menos complexas, entre a
agricultura e o comércio criam-se indústrias especializadas e autónomas. Acontece que, hoje em dia, a preparação tecnológica dos produtos agrícolas se generalizou, de modo que a agricultura, de
fornecedora de bens de consumo final,
passa gradualmente a fornecedora de
matérias-primas sobre que incidirão os
mais variados processos transformativos.
A evolução do gosto do consumidor, estimulada pela acção publicitária e as técnicas modernas de comercialização, tem
conduzido a uma diversificação cada vez
maior entre o produto da terra e aquele
que chega às mãos do consumidor. A embalagem, a congelação, a preparação dos
alimentos deram lugar a uma indústria
alimentar nova, que se desenvolve a ritmo
acelerado nos países industriais.
Como consequência, aumentam as margens entre os preços de grosso e os de
retalho e o agricultor vê-se tentado a
alargar a sua actividade integrando nela
a transformação dos produtos: isto como

meio de aumentar os rendimentos chamando a si maior quota parte do valor
adicionado ao longo do circuito económico.
Simplesmente, o agricultor que o pretende fazer depressa se apercebe que,
permanecendo só, se encontra mal colocado para promover a elaboração dos
seus produtos; geralmente carece de competência e de tempo, além de que o tratamento industrial de pequenas quantidades é como regra pouco remunerador
e não permite a utilização racional dos
subprodutos.
A associação aparece-lhe como fórmula
única e a cooperativa de transformação
oferece-lhe a possibilidade de estender o
seu campo de acção sem alienar totalmente uma independência que lhe é, em
geral, cara.
Mas produzir não basta; vender, conquistar o mercado, escapando ao intermediário, aumentando e estabilizando os
seus réditos, eis um outro problema posto
ao agricultor moderno que vive integado
numa economia de troca e que a urbanização da sociedade afastou do consumidor.
A cooperativa de comercialização é, assim,
complemento da empresa, permitindo-lhe
penetrar no mercado em condições de
sucesso; porque trabalha com quantidades
consideráveis e produtos diversificados,
pode recorrer à normalização e à embalagem e está em condições de fornecer
ao consumidor os produtos de que este
necessita na qualidade e com o acondicionamento desejados. Tem, por outro
lado, o potencial económico necessário
para contratar em pé de igualdade com
as grandes firmas de comércio de produtos alimentares, em relação às quais o
agricultor isolado se encontra inferiorizado.
As cooperativas de serviços, em que se
contam as cooperativas de utilização de
máquinas em comum, de inseminação artificial, de divulgação e vulgarização, fornecem ao agricultor os meios de que
carece para o exercício das suas actividades e contribuem para melhorar a sua
preparação profissional — que a agricultura moderna é uma agricultura de profissionais onde os «curiosos» e os «práticos» dificilmente sobrevivem.
Preenchem as cooperativas múltiplas
funções, e porque tais funções são da
própria essência da empresa, interpenetram-se e completam-se. Assim se passa
das cooperativas univalentes às cooperativas mistas e destas às Uniões e Federações de cooperativas, através de um
jogo de integrações sucessivas.
O agricultor perde necessariamente um
pouco de autonomia, porque a planificação das suas actividades ao nível da
cooperativa se impõe como garantia do
êxito desta. Não basta, com efeito, que
a cooperativa assegure um mínimo de
transacções; é necessário por exemplo
que possa dispor, no caso das cooperativas
de venda, de determinada gama de produtos, em certas épocas do ano, normalizados e classificados de acordo com
cont. 8
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possibilidades, breve poderia seu um novo
sector na economia nacional, projectando-a na senda do mundo em transformação.
até que ponto o nosso movimento coopeUm novo espírito se forma, compreenrativo — refiro-me aos cooperadores — se
dendo que o princípio de auxílio mútuo
compenetrou destas realidades para, em
que informa a cooperação não se encerra
vez de aguardar complacentemente o dia
simplesmente dentro dos limites habitado Messias, ajuizar do valor positivo do
seu movimento cooperativo —• cooperati- cionais ou territoriais da nossa Cooperavas em actividade distribuidora •— para tiva. Esse princípio de auxílio mútuo é
imprimir-lhe novo impulso de modo a con- também extensivo a todo o movimento.
verter o seu potencial orgânico quase es- Se já temos cooperação entre os membros
tático em potencial dinamizador da nossa da mesma Cooperativa, importa agora
aplicá-lo em alto grau entre Cooperativas.
economia.
A cobertura cooperativa do país é ainda E uma vez iniciado, o movimento coopedébil na sua extensão, mas representa já rativo português poderá ser o mais posium núcleo tão positivo que, se vencer a tivo meio segurador da nossa economia
sua rotina, abrindo à UNICOOPE novas complicada e contraditória.

O COOPERATIVISMO, antecipação da economia moderna

preceitos jurídicos, na directa utilização
dos recursos e dos meios de os fazer
florescer. O capital, até então utilizado
pelos seus próprios detentores só em
aplicações imediatas de lucro, e a render
elevado juro é hoje, mobilizado, pela
elevado juro é hoje mobilizado, nos países
progressivos, pela Administração e pela
via de impostos progressivos de rendimento, em aplicações a largo prazo nas
obras de desenvolvimento social e económico.
A relevância dos problemas do consumo na economia moderna em evolução
é um facto, que vem comprovar a lógica
e o imperativo dos postulados do cooperativismo, e de que a própria economia
a sua expansão: Que o usem como instruem socialização, não pode dispensá-lo
mento que dará a cada cooperador a vercomo instrumento da sua efectivação.
dadeira consciência dos seus deveres para
Os velhos slogans dos programas de salcom a sua Cooperativa e para com a Coosação económica vão desaparecendo, e
peração em geral; que as Direcções das
os temas e a linguagem dos economistas
Cooperativas queiram trabalhar lado a lado
modifica-se. Os valores estatísticos procom o seu jornal na organização da unidade
curados são outros.
de acção cooperativa.
Investimentos, produtividade, as capiO BOLETIM COOPERATIVISTA
espera
tações de consumo e de rendimento, são
t a m b é m que as novas Direcções procurem
valores que têm hoje uma expressão nova.
aplicar ideias e métodos actualizados para
O próprio lucro, o motor da economia
aproximar a Cooperação portuguesa
das
capitalista, sofre profundas limitações.
alturas já há muito atingidas noutros países
Na medida em que os extraordinários
graças à unidade intercooperativa, cientes
progressos técnicos da produção, as técde que assim ajudarão o nosso povo a menicas da produtividade e a facilidade dos
lhorar a sua vida.
investimentos, aumenta os volumes de
O B O L E T I M C O O P E R A T I V I S T A ajudará
mercadoria produzida, um facto se daria,
as Cooperativas na medida em que estas o
o aumento do rendimento, a maior aproajudem. A j u d á - l a s - á efectivamente se em
priação do lucro.
troca elas o levarem a todos os lares dos
Nos países de economia monopolista ou ESPERANÇA!
seus associados. O Boletim vale para as
condicionada, assim sucede e ocasiona as
Cooperativas não tanto pelo que nele se
grandes desproporções ao usofruto do
O B O L E T I M C O O P E R A T I V I S T A , no iní- escreve como pelo número dos seus leitores.
rendimento nacional.
cio do ano de 1964, encara com confiança E este depende em quase tudo das CoopeNos países de climatização social da o seu futuro e o do movimento cooperativo
rativas e agora, principalmente, das novas
economia, isto é, em evolução, procede-se português. Sustentado pelas cooperativas e
Direcções.
a uma política de rendimentos que con- vivendo para elas, a grande esperança do
tém os rendimentos monetários no limite Boletim incide agora nas novas Direcções,
da produtividade. Quere dizer, procura-se certo de que, como ele, estas se dispõem a
A « U N I Ã O DOS FORJADORES»
os menores custos de produção e o menor enfrentar as dificuldades inevitáveis e a
encargo de lucro. Isto aproxima-se j á dos v e n c ê - l a s para estender os bens da coope- UMA COOPERATIVA F R A N C E S A
postulados cooperativos: produzir a mais ração a uma massa maior de consumidores e DE PRODUÇÃO
baixo custo de produção, que, no seu sis- de produtores.
tema de propriedade colectiva, o lucro
M 1912, alguns ferreiros pressentindo que
Que espera o B O L E T I M C O O P E R A T I é indispensável em benefício do consu- V I S T A das novas Direcções das Cooperaa era da pequena forja individual estava
midor-proprietário que é o cooperador.
prestes a desaparecer, não procuraram
tivas?
A economia, na constante deste surto
Em primeiro lugar que promovam e abra- a sua salvação num reflexo conservador de
de progresso, e numa fase de abundância, cem iniciativas de mais ampla e efectiva oposição ao progresso e decidiram unir não
chegará mesmo a produzir para con- unidade intercooperativa. Que as socieda- só as suas pequenas economias mas sobresumo grátis determinados produtos fun- des de consumo ergam a sua União — a tudo a inexgotável riqueza representada pela
damentais à vida humana, como o pão U N I C O O P E — ao nível que dê a esta a pos- sua elevada qualidade profissional.
por exemplo.
Assim nasceu, a 26 de Fevereiro daquele
sibilidade de ser verdadeiramente útil aos
Concluímos que o cooperativismo, com consumidores associados, prestando-lhes os ano, a União dos Ferreiros e Forjadores,
o seu extraordinário desenvolvimento, e serviços de que eles carecem, de que neces- titulo duplamente simbólico visto que evocava
com as comprovadas possibilidades, é j á sitam todos os consumidores nas modernas ao mesmo tempo o passado da profissão do
a estrutura da economia humana em ges- e futuras condições da sociedade. Que todas ferreiro e a vontade de enveredar pela nova
tação colocando ao dispor do consumidor as Cooperativas colaborem entre si na cons- actividade da forja.
associado o produto ao mais baixo preço trução de um movimento vivo, dinâmico, nos
Hoje, velha de 51 anos, a « U n i ã o dos
de custo, estabelece uma inversa do lucro: múltiplos aspectos da c o o p e r a ç ã o , de que Ferreiros e Forjadores» — agora apenas
os portugueses possam orgulhar-se e não «União dos Forjadores» — m a n t ê m ainda
consumir mais com menor custo.
as características da sua origem: fidelidade
Lendo a mensagem da Aliança Coope- lamentar-se.
rativa Internacional consagrada ao 41.°
Espera ainda que as Cooperativas o a j u - às tradições aristocráticas de um dos mais
Dia Internacional da Cooperação, que dem a influenciar os seus próprios associa- antigos de entre os oficios que trabalham
atenta exactamente nos problemas que dos, a dar-lhes uma melhor f o r m a ç ã o , cola- o ferro e uma preocupação constante de
aqui deixamos abordados, fiquei pensando, borando na sua redacção e desenvolvendo
cont. 11
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CORPOS GERENTES
DA U N I C O O P E PARA 1964

MESA DA A S S E M B L E I A G E R A L

Presidente — Cooperativa 31 de Janeiro
de 1911 de SEIXAL.
Representada por António Graça e Ângelo de Matos Piedade.
Secretários — Cooperativa do Pessoal
da Fábrica da Pólvora de Barcarena.
Representada por Leonel Albino da
Silva.
Cooperativa de Pessoal da Companhia
dos Telefones.
Representada por Anselmo Rosa Pires
de Carvalho.
DIRECÇÃO

nista do Pessoal da Imprensa Nacional
de Lisboa.
Representada por José Correia e João
Artur da Costa.
— Cooperativa Fraternidade
Operária Ajudense.
Representada por Casimiro Alves.
CONSELHO

FISCAL

Presidente — Cooperativa Piedense.
Representada por Manuel Miranda dos
Santos e Raúl Neves.
Vogais
— Cooperativa A Linha do
Estoril.
Representada por Luís Faria Nogueira.
— Cooperativa A União de
Algés.
Representada por José Maria Miguel
Torbulento e Eng." Agr." Mariano Martins Entrudo Júnior.

President''.—Caixa Económica Operária.
Representada por Desidério Viegas
A UNICOOPE
Costa.
— Cooperativa de Alcântara NORTE COOPE
Representada por António Gonçalves, e Boletim Cooperativista
Osvaldo Abreu da Silva e Mário Cravo
Endereçam às direcções das Associações
^^Iranco.
— Cooperativa A Sacave- Cooperativas, Comissões Femininas e Culturais e a todos os cooperadores sinceros votos
nense.
de um Novo Ano progressivo, e agradecem
Representada por Joseph Clemens
— Cooperativa A Pensio- as saudações que lhes dirigiram.

O CONGRESSO DA A . C . I.
REUNIU PELA 22.

VEZ

inclusivamente, os princípios tradicionais
estabelecidos em Rochdale há 120 anos.
O Congresso encarregou o c o m i t é central de
estudar este problema, sendo, no entanto,
certo que permanecerão intangíveis os princípios da a d e s ã o voluntária e da g e s t ã o
democrática, princípios que foram uma verdadeira seiva no fortalecimento da Cooperação Mundial.

COOPERATIVAS

DE I N V Á L I D O S

NA ROMÉNIA
ILIE

ALEXE

Vice-Presidente da U n i ã o C e n t r a l
das Cooperativas Artesenais

A

Roménia dedica especial e permanente cuidado aos cidadãos que, devido a várias causas, perderam
parcialmente a capacidade para o trabalho.
Inválidos de guerra e incapacitados
para o trabalho recebem assistência médica gratuita, cuidados hospitalares, estadia em estações de repouso e membros
artificiais. Àqueles que ficarem inabilitados a continuar a exercer sua antiga
actividade, podem exercitar-se em outra,
à sua escolha.
Foi criada uma rede de instituições
de educação especializada com a finalidade de assegurar instrução, educação
e treinamento a qualquer categoria de
inválidos, seja qual for a idade.
A vida de sofrimentos, miséria, vagabundagem e mendicância, suportada por
aqueles que tiveram o infortúnio de ficar
inválidos na Roménia burguesa-aristocrata e a desgraça em que foram lançados, f o i substituída pelo cuidado paternal
do Estado popular que os educa e prepara para uma ocupação útil, ajuda-os
a encontrar trabalho, assegura-lhes uma
vida livre de cuidado e miséria, e o que é
mais importante, dá-lhes o sentimento de
que são úteis à sociedade e não pesado
ónus.

As cooperativas de artes manuais dão
a sua contribuição às medidas tomadas
pelo nosso Estado, no sentido da participação dos i n v á l i d o s na vida social.
Essas cooperativas os capacitam a realiAinda não recebemos as resoluções do zarem um trabalho produtivo em secções
Congresso, motivo por que não podemos por especiais e lugares apropriados e, espeAs delegadas da Guilda Internacoinal das
ora dar-lhes publicidade e c o m e n t á - l a s . cialmente, em cooperativas onde somente
Cooperadoras assinalaram-se notavelmente,
Esperamos f a z ê - l o num dos próximos n ú - trabalham incapacitados.
intervindo de uma maneira fortemente ino-

O 2 2 . ° Congresso da Aliança Cooperativa
Internacional — o Congresso do ano de
1963 — r e u n i u - s e em Bournemonth, Inglaterra. Há 29 anos que a A . C . I. não celebrava o seu congresso neste país, berço da
cooperação moderna.

v a d o r a e mostrando a sua decisão de integrarem a sua actividade na A . C . I. e de
participarem na sua direcção. Assim o novo
Director da Aliança, Alexander, terá a seu
lado uma secretária especialmente dedicada
aos problemas da participação da mulher na
Cooperação.

meros.

Alexander deixou aos congressistas a confortável

impressão

continuador

dos

de que será
grandes

um

digno

cooperativistas

Watkins et Miss Polley que deixaram agora
os seus cargos de Director e Secretária-Geral
da A . C . I.
O Congresso foi, sobretudo, dominado pela
preocupação

da ajuda

aos países em vias

de desenvolvimento, cujos delegados

marca-

ram a sua presença por meio de intervenç õ e s , algumas das quais com carácter verdadeiramente construtivo.
Como não podia deixar de ser o C o n gresso incidiu t a m b é m as suas discussões
sobre a necessidade de profundas modificações no comportamento das sociedades cooperativas atendendo à evolução económica e
social. Estas m o d i f i c a ç õ e s podem atingir.

Eis um sugestivo

aspecto

de bem apetrechado

auto-serviço,

de Coop, de Foz
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COOPERATIVISMO

AGRÍCOLA

regras pré-estabelecidas; no caso das cooperativas de máquinasde um parque com
características bem definidas e de um
«programa de trabalho» que possibilite
a utilização e amortização das máquinas
de forma rendável. Em resumo, a cooperativa necessita de programar a sua actividade e, por consequência, em maior ou
menor grau, a actividade das empresas
aderentes.
Nesta ordem de ideias haverá de concluir-se, logicamente, que o funcionamento de um sistema económico, onde as
cooperativas (e por maioria de razão as
suas Uniões e Federações) representem
(ou se admita que devam representar)
importantes elementos estruturais, beneficiará de todo o esquema de planificação
económica; tais benefícios advirão não
só da fixação dos objectivos do plano,
como eventualmente do apoio que se pressuponha dado ao associativismo cooperativo.
Mas haverá de concluir-se igualmente
que não será límpida a cristalização do
sistema, quando numa época em que a
agricultura é, ou tende a ser, decisivamente orientada pelas exigências das
sociedades urbanas às quais se torna imperioso adaptá-la, se conte com uma estrutura agrária que terá servido na ultrapassada, ou quase ultrapassada, era de
predomínio das economias de subsistência.
Nem se julgue depois que poderão as
cooperativas fazer milagres perante a
rigidez de estruturas que não foram condicionadas pelo aparecimento da máquina
e de outras e actuais técnicas de produção
e comercialização, e perante a rigidez das
mentalidades.

3. Postos em face do problema da
reforma de instituições agrárias obsoletas,
de modo a criarem-se as condições necessárias ao rápido desenvolvimento de uma
agricultura que vive limitada por estruturas inibidoras de um verdadeiro progresso, ocorre perguntar em que medida
pode a cooperação ser instrumento de tal
reforma.
O cooperativismo pouco f a r á em favor
de uma agricultura de reminiscências
feudais, onde o jornaleiro, o parceiro e o
rendeiro careçam da mais elementar segurança, como não beneficiará o pequeníssimo proprietário cuja terra, pela
exiguidade das suas dimensões, esteja
longe de poder garantir o sustento f a miliar.
A cooperativa só dificilmente virá alterar as condições de repartição do rendimento social-agrícola e é por si só
impotente para conduzir a uma real promoção do assalariado.
Em qualquer dos casos impõe-se um
regime agrário novo, o que significa ampla reforma de estruturas caducas. Depois, mas só depois, poderá a cooperação
intervir com plena utilidade, servindo
de suporte a esse novo regime e garantindo-lhe o sucesso, como processo de
mobilização de recursos para a criação
das indispensáveis infra-estruturas, como
peça fundamental das superestruturas,
como veículo de conhecimentos, de matérias-primas e de crédito, como meio de
facultar a transformação, conservação e
comercialização em boas condições técnicas e económicas.
Tal é o ciclo percorrido em numerosos
países onde, mercê de reformas agrárias,
estão a desaparecer os últimos elos das
duras ligações do servo à gleba e onde
o camponês foi encontrar no movimento
cooperativo os meios requeridos pelo seu

progresso social e económico, o acesso a
um nível de vida digno e compatível com
a sua condição de homem.
Cite-se como exemplo uma das mais
recentes reformas agrárias, a venezuelana (Maio de 1960), que dá ao cooperativismo agrícola, como o haviam feito
outras, um lugar do maior destaque, nele
se apoaiando largamente para atingir os
objectivos que se propõe. É assim que no
título V I I da lei de reforma agrária se
afirma: O Estado apoiará por todos os
meios ao seu alcance a constituição de
cooperativas agrícolas de crédito, de produção, de compra e utilização de máquinas, de venda de produtos, de consumo
e outras similares e protegerá pela sua
ajuda e com o seu estímulo o desenvolvimento destas organizações; o Estado
encorajará a criação de cursos sobre o
sistema cooperativo nas escolas de agricultura e estabelecimentos análogos, organizará programas de formação profissional e estabelecerá projectos pilotos; e
favorecerá a criação de bancos cooperativos rurais.
Mas se, nas regiões subdesenvolvidas
ou em «vias de desenvolvimento», onde a_
agricultura conserva feição autárcica
imperam ainda regimes de propriedade
e exploração que representam verdadeiros
travões ao desenvolvimento económico e
social, está reservado ao cooperativismo
agrícola papel de primeira importância,
o seu interesse não se reduz nas sociedades mais adiantadas.
Nos países ocidentais ditos evoluídos,
em que a agricultura se encontra no l i miar de nova fase caracterizada pela
concentração dos meios de produção, em
que o mercado agrícola vai perdendo as
suas características mais salientes e em
que, de uma concorrência, se bem que

KSPIGA P I N T O — «Lau r a » — X i l o g r a v u r a a 1 cor
«Editado
-pela
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do3
Gravadores
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reio que todo o homem possui em si
um imenso tesouro a explorar; o
tomar consciência desse facto é a
primeira condição necessária ao seu aproveitamento.
Creio ser possível ao homem a exploração desse tesouro, mas somente na medida em que não se isole do seu semelhante; o na cooperação que o homem
poderá desenvolver as suas infinitas qualidades.
Creio na dualidade do ser humano; de
um lado o seu eu instintivo, do outro o
seu e?t espiritual. Estes dois eus não se
miram compassivos um ao outro; antes
se degladiam violentamente. Se, por f i m ,
a vitória couber ao eu espiritual, o homem
progrediu; se, ao contrário, couber ao eu
instintivo, o homem ou estacionou ou
«regrediu.
Creio todo o homem recuperável para
um são viver; uma única condição se
impõe ao que parece: que ele o queira.
O querer é pois uma das condições que
eleva os homens ao Homem.
Creio na educação do homem se ela
consistir mais no cultivo da Kazão do
que na transmissão de conhecimentos.
Creio na possibilidade de todo o homem
se erguer ao nível do Espírito; tal ascensão consistirá no desenvolvimento das
três facetas que o constituem: o pensamento, o sentimento e a vontade.
Creio possível as nossas cooperativas
tornarem-se em escolas de um verdadeiro
convívio humano, nelas se cultivando os
valores que hão-de permitir a ascensão
ao nível do Espírito.
^

Creio que no indivíduo tanto o bem
como o mal não têm existência própria;
ambos dependem de boa ou má estruturação da sociedade. A Sociedade Cooperativista será no futuro, a sociedade do

IMPRENSA

COOPERATIVA

Via-Norte — Publicou-se no mês de Novembro o n." 2 deste interessante Boletim
da Cooperativa da Via Norte, o qual correspondeu à nossa espectativa baseada
no primeiro número. Conquistou um lugar
de relevo na nossa imprensa pelo seu
aspecto gráfico e pelos assuntos nele
tratados.
Cooperativa do Lordelo — Publicou esta
sociedade o número único de uma revista
comemorativa da inauguração da sua
nova sede. Assinalamos a excelente apresentação e um bom lote de artigos tratando de factos históricos e de problemas
vitais do cooperativismo.

bem, por permitir ao homem o seu livre
Creio que é o homem erguido ao nível
crescimento tanto físico como espiritual. do Espírito quem faz a História; ao nível
do instinto é a História que faz o homem.
Creio no reino de Deus na Terra; ele
surgirá quando no coração de todos os
Creio na filosofia que diz: ao princípio
homens palpitar um amor universal.
era o Caos; veio a Razão e o Caos se
Creio na existência da Verdade; ela volveu em Cosmos.
reside no homem erguido ao nível do EsCreio no benefício que o desenvolvipírito.
mento das ciências trás ao homem; elas
Creio na união íntima da Beleza, do ajudam-no a do dominar quer as forças
bem e da Verdade; onde estiver uma es- da natureza exterior quer as da sua natarão forçosamente as outras duas.
tureza inferior ou anímica.
FORMAÇÃO
DA

PERSONALIDADE

DA

CRIANÇA

d a

3

como um hóspede ou um intruso que lhe
vem roubar uma grande parte dos carinhos maternos. Ele sentirá que o bébé
faz parte integrante da família e que,
pertencendo à mãe, também lhe pertence
a si.
A mãe não deve, pelo facto do rcém-nascido lhe absorver muito tempo, deixar
de acarinhar os outros.
É preciso que eles sintam que não foram afastados do seu afecto, para evitar
que surjam rivalidades.
Também não é aconselhável apresentar
uma criança como exemplo às outras,
salientando as suas qualidades a f i m de
serem imitadas.
Esta maneira de proceder pode despertar a inveja.
As crianças são aquilo que podem ser.
Dentro da sua alma existe a noção de
um ideal perfeito, e se não conseguem
ser melhores é porque não podem.
É aos pais e educadores que compete
ajudar a formação desse ideal, entusiasmando-as na ascensão e facultando-lhes
todos os meios de a poder fazer, sem contrariar, demasiadamente, as tendências
primitivas. Estas ir-se-ão atenuando lentamente, à medida que se encorporem as
de sociabilidade.
A criança atacada de ciúme pode expressar esse sentimento de diversas formas. Umas vezes revolta-se contra o rival,
por meio de contendas e agressões. Outras
vezes descarrega sobre a mãe essa revolta,
passando a fazer tudo que a possa contrariar. Desobedece-lhe, deixa de comer,
molha o leito, pede-lhe colo quando não
tem idade para isso, etc.
Outras vezes ainda, procura dentro de
si uma compensação para esse mau estar,
e passa a chupar no dedo, a roer as unhas
ou a tocar as partes genitais. A criança
que possui estes defeitos é porque é infeliz.
Ou tem a alma torturada por sentimentos
de ciúme, de culpabilidade, de cólera ou
de abandono, ou se aborrece por não saber em que se ocupar.
Neste caso deve-se procurar ajudá-la
a encontrar algum jogo ou ocupação em
que se distraia verdadeiramente.
(De «Como Educar e A d a p t a r à vida os pequen i n o s » — p á g s . 30-35 ed. da L i s a Portuguesa de
P r o f i l a x i a Social)

Creio ser possível a construção de uma
SOCIEDADE NOVA, obra inteiramente
do homem e não produto do mero acaso
das forças brutas da natureza.
Tal SOCIEDADE NOVA há-de gerar
o HOMEM NOVO —o homem totalmente
realizado.
Creio firmemente que o Cooperativismo
será o estruturador dessa SOCIEDADE
NOVA. Desde já teremos de o ver de
forma bem diversa à actual: vê-lo como
um sistema total de vida e não tão-só
como um sistema sócio-económico.
Creio que poderemos, desde já, fazer
das nossas cooperativas oásis salpicando
o deserto imenso da sociedade actual;
mais tarde, alargando-se, elas conquistarão esse deserto, tornando-o em terreno
produtivo para toda a humanidade.

COOPERAR, SIM

d a

2

praticamente, limitado, e permitirá
no f u t u r o assim filiais da Cooperativa numa localidade que começou por ter, inicialmente, um ou
dois associados apenas.
Na Cooperativa onde estou f i liado, o índice de aumento de 1,40
por dia, valor que nunca seria atingido se não existisse uma secção de
Domicílio. E segundo as previsões
actuais, o número de associados
continuará a aumentar num ritmo
razoável durante os próximos anos.
Ao escrever o meu artigo, publicado neste Boletim em Junho/Julho
de 1963, e este, a minha intenção
f o i demonstrar, com alguns valores
que o Serviço de Domicílio nas Cooperativas, não é uma secção supérflua ou prejudicial, mas antes pelo
contrário imprescindível às Cooperativas, para que desenvolvam a
sua acção em zonas populacionais
cada vez maiores. Se não consegui
esse objectivo, não f o i porque não
o desejasse, mas talvez porque não
fosse suficientemente claro.
(') Sobre o assunto, vem publicado no
Boletim Cooperativista de Novembro de
1963, um artigo da autoria do Senhor
Vasco de Carvalho, e com o título — As
Cooperativas de Consumo têm de ser empresas de Serviços — que esclarecerá melhor os leitores que os meus dois artigos.
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A MORTE
DE

UM

GRANDE
JOÃO

COOPERADOR

MANGUALDE
(da

BOQUINHAS

Cooperativa

ções que a sua boa e indomável vontade ali

de esperanças mortas, de soluços reprimidos

construiu,

a

Cooperativa
Morreu

Piedense

está

de

palavras repassadas

de

custo.

Um silêncio

de respeito

mas que

gritava uma imensa c o m o ç ã o e um grande

um pedido: « N ã o será esta a última home-

reconhecimento!
A

nagem que a Piedense me prestará! Haverá

Cooperativa

Piedense

está

de

luto!

ainda o u t r a . . . M e t e r á bandeira, mas já não

Morreu o Dr. Jaime Rosa! Das maiores de

falarei!»

dicações que a t é hoje teve a nossa Coopera-

Piedense)

o Dr. Jaime A n t ó n i o

suas

amargura como quem faz uma despedida e

As
lhor,

A

as

palavras s a í r a m - l h e seguras, ou
aparentemente

seguras,

me-

tiva!
Que

embrulhadas

o seu

belo exemplo

constitua

luto!

para
••%:'>í,; :

Nunes

da Rosa! Embora já se esperasse por

:

•

t ã o penoso desenlace, a notícia ficou a pai-

li

rar perto dos nossos ouvidos envolvida numa
meia descrença.
— Mas

isso

é

verdade? — p e r g u n t á m o s

a quem nos deu a triste novidade. Se era
verdade?

Pergunta

alguém

tivesse

descabida...

coragem

Como

para

se

semelhante

11

H f

Sill

:

brincadeira! Sim, era infelizmente verdade,
uma verdade dura como uma desilusão, talvez

Soli

a mais dura verdade que a t é hoje soou aos
ouvidos da Cooperativa Piedense! É que se
trata

de uma enorme perda, da perda de

uma

dedicação

sem

limites,

pois

até

i l i W

il

...

li

nos

mm

momentos mais difíceis da sua d o e n ç a , nesses momentos em que a morte o rondou mais

mm

mm

m I

de perto num aviso fatal, o Dr. Jaime nunca
nos desamparou.
Era outro, costumava dizer a sua dedicadíssima

esposa

quando

o via regressar da

Quinta da Argena. O seu rosto vinha mais
alegre, mais confiante, quase feliz. A Quinta
da sua Cooperativa era para ele como uma
espécie de termas psíquicas onde ia esquecer, por algumas horas, os seus graves padecimentos,

revivendo

enchendo
alentos.

ali

novas

esperanças,

o seu generoso coração de novos
Aqueles

Aviários

constituíam

dos seus troféus de glória, ganho

um

na mais

sublime peleja, peleja travada para a consecução

dum

humanismo

mais

puro, dum

humanismo feito de amizade desinteressada
em obediência à sua sensibilidade de homem

O Dr. Jaime Nunes da Rosa rodeado pelos cooperadores piedenses que em uma
expressiva e vibrante manifestação o homenagearam em Julho de 1963 na granja
de Santa Marta de Corroios, cujo Centro Agro-Pecuário passou a ter o nome do
Dr. Jaime Nunes da Rosa
na maior coragem, mas nós bem pressenti-

nós

mos a sua enorme dor naquelas frases amas-

realizando

sadas

A

nas

lágrimas

esforço, conseguiu

que,

mercê

reter. N ã o

de

nobre

esqueceremos

um lema e honremos
o

que

ele

a sua

sempre

memória

desejou

—

União sincera entre todos os Cooperati-

vistas

Piedenses!

t a m b é m o silêncio que se cavou no fim do
seu discurso. Um silêncio feito de a n g ú s t i a ,

de bem.
E que lhe fossem dizer que lhe d e s e j á v a mos pagar

(como se isso fosse p o s s í v e l . . . )

COOPERATIVISMO

AGRÍCOLA
da 8

tanto trabalho, tanta energia gasta! Apenas
nessas alturas se zangava connosco:

«Pagar?

Mas pagar o quê? Liquidem essa dívida que
vocês julgam existir, como o t ê m feito a t é
aqui, com a vossa amizade, que eu sinto-me
compensado...»
atitude

E era!

Residia

agradecida a sua

melhor

na

nossa

compen-

sação.
Era um médico. Sabia qual a doença que
o

minava

lentamente

Jamais poderemos
timos

numa

esquecer,

à homenagem

que

condenação.

nós que assis-

lhe foi

prestada

na Quinta c em que foi dado, com toda a
justiça, o seu nome ao conjunto de realiza-

imperfeita, se tende a passar a um regime
de oligopólios e oligopsonios, quando não
de monopólios de facto, a fórmula cooperativa guarda em si a possibilidade de
garantir a sobrevivência do agricultor,
dando-lhe a dimensão económica requerida para negociar num mercado de tais
características:
Com efeito, e como dissemos, nos países
industrializados um novo mercado de
produtos alimentares veio substituir-se
ao mercado tradicional. As causas destas

AVISO
Avisam-se todas as cooperativas que nos termos do último despacho ministerial passaram a ser-lhes aplicáveis as disposições sobre
horário de trabalho, vencimentos e categorias do pessoal de escritório,
as quais deverão ser submetidas à competente aprovação até 30 do corrente mês de Janeiro.
O CONSULTOR J U R Í D I C O
10 boletim cooperativista

modificações estruturais são aliás bem
conhecidas e foram apontadas j á :
— crescimento dos centros urbanos,^
— elaboração acentuada dos produtos
agrícolas (graças nomeadamente ao
desenvolvimento prodigioso das indústrias alimentares) a f i m de serem satisfeitas as exigências crescentes dos consumidores urbanos e
de se regularizar o fluxo de fornecimentos ;
— especialização das unidades agrícolas
e crescimento da quota-parte da produção comercializada, em paralelo
com um domínio sucessivamente
maior das técnicas de cultivo.
Ao mesmo tempo, assiste-se à constituição das grandes firmas de selecção
animal e vegetal e à rápida expansão das
fórmulas de produção integrada.
O movimento de concentração iniciado
na América do Norte atingiu de forma
particular o sector avícola mas penetrou
já noutros domínios da produção alimentar e alcançou o continente europeu.
(Cont.

no próx.

número]

COOPERATIVAS DE I N V Á L I D O S
NA ROMÉNIA

da 7

As cooperativas de inválidos têm sido
organizadas de acordo com regras próprias e cerca de 13 000 inválidos estão
trabalhando nelas. A administração dessas
entidades dá trabalho de acordo com as
recomendações do serviço médico para
avaliação da habilidade ocupacional,
anexo aos Conselhos do Povo. Essas recomendações declaram o diagnóstico, grau
de incapacidade e ramo da produção no
qual o inválido está capacitado a trabalhar melhor, sem dano de sua saúde.
A actividade dessas cooperativas é
exercida em suas oficinas; os cooperadores mais s è r i a m e n t e incapacitados ou
aqueles que moram longe das oficinas
podem trabalhar em casa. A prática tem
mostrado que, se forem oferecidas aos
inválidos, condições especiais de trabalho,
suas actividades podem ser aproveitadas
numa grande variedade de trabalho produtivo tanto quanto os operários sadios.
Os inválidos, organizados em coopera• ras, trabalham em muitos ramos da
produção, especialmente produção em
massa. Deste modo, seus principais produtos são objectos de madeira e vime,
vassouras, escovas, maletas, roupas feitas,
tricô, roupas internas, calçados, utensílios
domésticos de metal, botões, artigos plásticos e produtos químicos como comôsticos, cremes faciais, etc. Um número
crescente de inválidos vem sendo auxiliado para se capacitarem a um trabalho
produtivo: perto de 1500 consertam rádios, relógios, artigos domésticos, canetas-tinteiro, óculos, etc.
Muitas construções foram feitas com
a finalidade de criar as melhores condições possíveis de trabalho para os inválidos, facilitar seu trabalho, obter maior
produtividade e reduzir ao máximo o
custo da produção. Assim, uma fábrica
pi construída em Oradea, provida de
fc.iipamentos modernos adaptados às necessidades dos inválidos, e cerca de 400
incapacitados estão trabalhando aí. Nos
últimos anos, novas oficinas para inválidos foram construídas em Bralia, Jassy,
Cluy, Ploiesti, Sighisoara, Baia Mare e
Deva.
Em 1961, cerca de 14 milhões de «leis»
foram empregados para prover as cooperativas de inválidos com equipamentos
adaptados ao grau de incapacidade dos
cooperados, e para organização especial
de oficinas. Em 19G2, o Comité Executivo
da UCECOM preparou um plano especial
de construções para inválidos. Quase 5
milhões de «leis» foram aplicadas nas

É

«As cooperativas são associações de pessoas

cujos membros procuram a

satisfação

das suas necessidades pessoais, familiares ou
profissionais

por

meio

de

uma

empresa

comum gerida por eles próprios, para sua
vantagem e com os riscos por eles assumidos,
na

base

da

igualdade

de

g a ç õ e s . » — G. FAUQUET

direitos e obri-

primeiras construções desta, série, prevendo-se para este ano a edificação de
uma fábrica para cegos, em Bucareste.
As condições criadas pelo nosso Estado
Popular Democrático para as cooperativas de inválidos, — isenção de impostos
durante os primeiros cinco anos após a
construção, seguida de importantes reduções, prioridade no fornecimento de matérias primas baratas e equipamentos, em
préstimos em condições especiais, propriedades e outras vantagens — melhoram
constantemente a situação dessas cooperativas e seus associados. A reserva básica das 35 cooperativas de inválidos
alcança 80 000 000 de «leis» e o capital
social — é de cerca de 10 000 000. Quase
todas as cooperativas são milionárias, e
isto lhes possibilita fazer maiores investimentos sociais e económicos, parte com
seus próprios recursos e parte com os
empréstimos concedidos pela União Central das Cooperativas Artesanais.
Aqui estão dois exemplos no que concerne à melhoria das condições de vida
para os cooperados e suas famílias. Nos
últimos anos, a cooperativa de cegos
«Munca Orbilor» de Bucareste construiu
dois edifícios com 47 apartamentos, etc.
Um outro edifício para cegos, com 14
apartamentos, f o i levantado em Arad.
Desejaria particularmente salientar o
facto de que aos inválidos são garantidos
lucros iguais aos de cooperadores normais,
que trabalham no mesmo ramo de produção. Isto se tornou possível porque os
locais de trabalho foram equipados para
compensar a incapacidade parcial dos
inválidos, e suas quotas de produção foram fixadas abaixo das exigidas aos associados com capacidade integral.
Foram obtidos excelentes resultados no
campo cultural e educacional com a organização destas cooperativas. Numerosas
palestras de amplo alcance sobre assuntos interessantes são promovidas em locais
apropriados e oficinas. Em muitos locais,
foram inauguradas bibliotecas bem supridas, que atraem grande número de leitores, e mais de 70 % dos associados inválidos são seus assíduos frequentadores.
Foram organizados muitos círculos de
leitura para incentivar e orientar o gosto
dos associados, e feitos arranjos especiais
para que obras literárias sejam lidas
nas secções. Instalou-se na Cooperativa
«Munca Orbitor» de Bucareste, uma bem
suprida biblioteca, que inclui livros de
impressão comum e em braile, com bibliotecários remunerados. Essa Cooperativa
tem seu próprio clube, que leva a cabo
uma actividade cultural diversificada,
com oito conjuntos de artistas de diferentes tipos (drama, coro, orquestra, danças folclóricas, balet para crianças, etc.).

quentemente o interesse do nosso Estado
em assegurar todo benefício e condições
materiais para o desenvolvimento dessas unidades económicas e melhoramento
constante do padrão de vida dos inválidos.

A mesma intensa e variada actividade
existe também nas outras cooperativas,
por exemplo a «Propresul» de Finisoara,
que tem as melhores comissões culturais
da região, a «Inainte» de Braial, a «Stecia
Rosie», de Cuaiova, etc.
Esses aspectos da actividade das cooperativas de inválidos demonstram elo-

gredir as suas cooperativas de trabalho ou

(De Arco-Xris n.° 72)

A

«UNIÃO

UMA
DE

DOS

FORJADORES»

COOPERATIVA

FRANCESA

PRODUÇÃO

adaptar este ofício às inovações técnicas mais
recentes.
Quando se visita as oficinas da

«União

dos Forjadores», em Ivry-sur-Seine, verifica-se

tecnológicas

as profundas modificações

que esta cooperativa, aguilhoada pelo desejo
de permanecer à frente da sua

profissão,

introduziu no seu equipamento e nas operações de fabrico: os fornos onde os
sofrem por vezes

10 «calones»

lingotes

(reaqueci-

mento) s ã o alimentados por tremonhas automáticas e equipados de sistemas a p e r f e i ç o a dos de regulação

térmica

e de

ventilação;

as máquinas de serrar, que cortam as barras
ou os blocos de a ç o , antes de passarem pelos
fornos

e

pelos

martelos,

têm

dispositivos

a u t o m á t i c o s de a v a n ç o , de corte e de lubrificação;
peças

os

martelos-pilões

cujo peso atinge

que

forjam

300 kgs,

as

não são

já movidos a vapor ou por meio de transmissões de correias que dão a imagem das
velhas fábricas, mas por mecanismos

eléc-

tricos que, por si s ó , custam mais caros que
o resto

da máquina;

a movimentação

das

peças faz-se agora com as pontes rolantes,
os monocarris, as gruas fixas e os carros
de forquilha.
De

1951

a

1961

a tonelagem

forjado triplicou, passando de 573
toneladas, sem que p r à t i c a m e n t e
de

operários

a

tenha

produtividade

cada

1737

o número

aumentado.

de

de a ç o
a

Portanto,

trabalhador foi

multiplicada por três. Ao mesmo tempo

a

massa dos salários passou do índice 100 em
1950 ao índice 535 em 1961: mesmo tendo
em conta a subida dos preços, o ganho real
dos operários, dos empregados

e dos qua-

dros da cooperativa conhecem um progresso
que não encontra nada de

semelhante.

Estas e outras vantagens, juntas ao clima
de amigável cooperação que reina na oficina
social,

explicam

mão-de-obra.

a grande

Mas

esta

estabilidade

estabilidade,

da
pelo

facto de que a reforma é dada aos 55 anos,
não

significa

envelhecimento:

nesta

velha

cooperativa, a idade média dos operários é
de 30 anos e o director, com os seus quarenta anos e quase um quarto de século a
trabalhar

nela,

não

longe de fazer figura de

está

12 dos quais na

direcção,
velho.

A todos os que duvidam da possibilidade
dos operários constituírem

e fazerem pro-

que duvidam de que estas possam sobreviver
à

geração

Forjadores»
sólida

e

dos

fundadores,

a

«União

de Ivry-sur-Seine opõe
convincente

(Condensado

das

de

«La

de Production»

dos

a mais

demonstrações.
Cooperation

- M a i o de 1963)
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utilidade num mundo onde domina
a necessidade urgente de conciliar
antes quase inconciliáveis que são
o bem comum e os interesses privados, o espírito de iniciativa e a a c tuação em comum.
Mas a cooperação não poderá frutificar de modo efectivo se não for
estudada, planificada, e se não dispuser dos meios necessários de a c ção.

Evolução ou Estagnação?
de espírito que deve presidir às deliberações e à actuação dos nossos dirigentes.
OUSADIA
Com efeito, a coragem de romper
com ideias feitas e o arrojo de novas iniciativas, arriscadas mas cheias
de esperança, são, a meu ver, algumas das principais qualidades que
faltam à nossa acção cooperativa
nacional no momento que passa.
Todos reconhecem que há que tomar novos caminhos, todos afirmam
a necessidade de uma nova mentalidade e de um novo espírito, e todos
nós afinal caímos, por uma ou outra
razões, na rotina dos atalhos já percorridos, nos velhos hábitos patriarcais de um movimento unicamente
vivido à escala paroquial, bairrista
e estreita, e temos o maior dos males
em enveredar pelas únicas vias que
podem garantir algum êxito ao cooperativismo português — e que são a
unidade, a racionalização, o estudo,
a profissionalização.
UNIDADE
Por culpa de todos nós, ai de mim,
vimos há tantos anos martelando na
necessidade de unificação e concentração de esforços, na normalização
e uniformização de processos, e, até
agora, muito pouco de concreto se
tem levado à prática.
Esperam-se para muito breve iniciativas concretas que levem, nomeadamente, à constituição do armazém cooperativo r e g i o n a l do
Porto, com uma actuação que vá
além da mera presença simbólica
actual, e envolva a responsabilidade
e o compromisso muito sério das
nossas cooperativas e dos seus dirigentes.
Amigos, a Cooperativa de Lordelo
teve a coragem de lançar-se a um
empreendimento de características
únicas e totalmente novas para o
nosso meio. É necessário que essa
coragem e esse espírito de vanguarda sejam de oravante, não uma
excepção ou um caso raro de honra,
«Uma

cooperativa é

uma

associação

de

mas sim o padrão, a norma, o hábito
constante da nossa maneira de decidir e proceder. Ao construir uma
sede de concepção arrojada, Lordelo
criou em todos nós a responsabilidade de a ela correspondermos e de
criarmos um clima de pensamento
e acção condizentes.
Faltou à sua iniciativa aquela PROFISSIONALIZAÇÃO
dimensão cuja ausência é de culpa
de todos nós: a unidade, o concerto,
E como poderá fazê-lo, se contia planificação de esforços, nos pla- nuar a contar quase exclusivamente
nos regional e nacional. Mas o seu com o esforço animoso de dirigentes
exemplo será fecundo, e este pre- amadores? Como resolver problemas
cedente será um grito permanente tão sérios nas horas vagas, no ano
a desperfar-nos da letargia.
da graça de 1963? Ilusão, pura ilusão, amigos. A maior necessidade
actual do nosso movimento reside,
R A C I O N A L I Z A Ç Ã O E ESTUDO
a meu ver, precisamente no recrutaNum mundo moderno onde a ciên- mento de um mínimo de dirigentes
cia e a técnica comandam cada vez profissionais qualificados.
mais a vida quotidiana dos homens,
Se as propostas que vão ser feitas
é ilusório acreditarmos que o nosso a todas as Cooperativas forem, com
movimento cooperativo, romantica- esperamos, por diante, é urgente
mente administrado à escala de pa- possamos dispor de homens à altura,
róquia, e tantas vezes ainda condu- e de homens que disponham de todo
zido no antigo padrão da mercearia o tempo para o consagrar ao estudo
da esquina, possa continuar a viver dos problemas e à execução das sopor muito tempo segundo os moldes luções consideradas melhores.
tranquilos da primeira metade do
Urge, pois, que profissionalizemos
século.
dirigentes capazes, e lhes demos
Por toda a parte, mesmo nos paí- condições decentes de actuação que
ses mais evoluídos, ou sobretudo nes- lhes permitam esperanças de êxito.
ses, as cooperativas vêem-se força- Sem isso, nada feito. Sem um novo
çadas à modernização, à introdução espírito mais largo, aberto e realista
de normas modernas, ao estudo pro- a presidir às nossas decisões nesse
fundo dos seus problemas, frente sentido, qualquer esporádico passo
à ofensiva do sector privado, cujo em frente arrisca-se a ser um mero
dinamismo e avanço tecnológico con- sina! enganador de uma futura inesideram, aliás um desafio salutar vitável estagnação, e até de um inexorável retrocesso.
e impulsionador.
Em que ficamos então? Vamos toNada, amigos, nada poderá ser
deixado no acaso, à boa estrela, à dos imitar o espírito pioneiro que
inspiração do momento, ao esforço revive nesta magnífica iniciativa de
monetário, entusiasta mas descon- Lordelo, vamos todos completá
tínuo. Por toda a parte se multipli- com uma mentalidade reformada de
cam os gabinetes de estudo, os semi- acção unida e aberta às necessidanários, os cursos, os encontros, os des imperiosas da hora que passa?
organismos especializados. Como poPodem crer-me, amigos, que a
deremos nós esperar levar a cabo um única alternativa para uma evolução
programa razoável de actuação coo- radical é a estagnação — e a morte.
perativa sem procedermos de modo
Mas nós não vamos decerto conidêntico, sem criarmos, mesmo à formar-mos e ficar inertes. Consnossa modesta escala, centros de cientes dos objectivos que nos impulpreparação de funcionários dirigen- sionam — nós vamos escolher o futes, organismos de preparação cien- turo, e a Vida.
tífica dos passos a dar no futuro?
(Do Boletim Comemorativo do 06." aniNós acreditamos na cooperação, e
acreditamos profundamente na sua versário da Coop, de Lordelo)

pessoas, em número variável, que enfrentam
dificuldades

da

mesma

natureza

e

que,

unidas livremente na base da igualdade dos
seus direitos e obrigações, procuram resolve."
aquelas
sua

dificuldades,

deliberando gerir
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transferiram uma ou mais das suas funções.»
— COLOMBAIN
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