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debilidade do Movimento

Transcrevemos do Relatório da União
Cooperativa Abastecedora— Unicoope:

1964

D i s t r i b u i ç ã o gratuita

A segunda fase começa no segundo ano
de inscrição no Grémio. Com efeito, parecia, pelo primeiro resultado obtido, que
a UNICOOPE seria dentro em breve
aquela organização, que as cooperativas
necessitavam: Um grande centro de compras e armazém que lhes fornecesse os
artigos de que careciam, garantindo-lhes
a qualidade e o preço dos produtos.
Três anos passados bastaram para
quase fazer ruir todas as esperanças. O
volume de transsacções cresce ainda mas
verificou-se imediatamente ter perdido
o vigor inicial. Nos últimos 6 anos a situação esclarece-se:

Como podereis verificar pela leitura dos
relatórios apresentados até agora, o seu
tom era esperançoso, o que era natural
num organismo jovem e a braços com as
dificuldades iniciais e ao mesmo tempo
complacente para com a incompreensão
das associadas, que pouco e timidamente
ajudavam os seus primeiros passos vacilantes.
Se analisarmos o movimento da U N I COOPE através dos anos da sua existência, podemos identificar duas fases:
Total de consumo em 1958
371 984$00
A primeira que abrange a Junta de
»
»
»
» 1959
876 816$60
Compras e os primeiros anos da sua vida,
»
»
»
» 1960 4 838 928$20
até à inscrição no Grémio dos Armazenis»
»
»
» 1961 6 001 941$59
tas de Mercearia em 19G0, em que se
»
»
»
» 1962 5 543 324$26
nota um certo apoio das cooperativas as»
»
»
» 1963 5 800 251$50
sociadas como se pode verificar pela pasCrê a Direcção cessante ser seu dever
sagem do movimento de 876 816560 em
1959 para 4 838 928$20 em 1960, ou seja fazer uma análise minuciosa das causas
um aumento de cerca de 500 %.

Iniciámos uma nova senda
de união entre a nossa cooperativa e as cooperativas de consumo de Portugal, a qual pode
vir a ser o elo que nos leve a
formas federativas importantes para ambos os países. Por
este contacto pudemos conhecer o maravilhoso movimento
cooperativo desse país vizinho,
e teríamos particular prazer
em nos juntarmos às suas tarefas, especialmente ao seu próximo Congresso.
Se a cooperação é a autêntica obra social que A I N D A
NÃO CONHECEU O FRACASSO, nós os coperadores temos a obrigação de mantê-la,
emancipá-la e superá-la, para
bem dos mais necessitados, e
daqueles que sintam o seu ideal
e a sua doutrina.
cont. 10

colóquios

cooperativistas

Têm prosseguido com êxito os
colóquios organizados pelo Ateneu
Cooperativo e pela Unicoope, iniciados na Cooperativa Ajudense.
Pelos assuntos debatidos e pelo
entusiasmo que suscitaram ao abordar-se os problemas vitais do nosso
Movimento, os colóquios, pode dizer-se, estão preparando um novo
período da cooperação em Portugal, para alcançar a posição que
um sector cooperativo há-de forçosamente tomar na economia nacional e decidir dos destinos e da recuperação económica do nosso povo.
Tema do 1." Colóquio
Realizaram-se colóquios na Cooperativa Ajudense, Caixa Económica, Almadense e Barreirense, que
foram dirigidos por Desidério Costa, da Unicoope, e Emídio Santana,
do Ateneu Cooperativo.
Em todos os colóquios realizados
se reconheceu a necessidade das
Cooperativas realizarem um capital social, subscrito efectivamente
pelos sócios, e que seja útil e não
uma garantia do crédito que normalmente os cooperadores utilizam
para beneficiarem dos serviços da
cooperativa, como mais vulgarmente sucede. Preconizou-se até que o
retorno habitual, que nunca deve
ser excessivo, servisse, em parte
para constituir, inteiramente liberado, o capital dos sócios, assim
como se admitiu também, para fomentar a maior realização de capital, um juro módico dos resultados do exercício.
Acentuou-se bastante que as Cooperativas devem desde j á praticar
uma política de retornos moderados
para permitir a formação e consolidação dos fundos de reserva
legal e dos fundos de investimento
que permitam às Cooperativas empreender uma acção em vastidão
espalhando-se pela cidade e pelo
país, levando os seus centros de
serviço a toda a parte.
Tema do 2." Colóquio
Realizaram-se colóquios na Cooperativa de Alcântara, Piedense,
Barreirense, e por confusão com
outro colóquio, não se realizou na
Caixa Económica. Foi conduzido
por Vasco de Carvalho, do Ateneu
Cooperativo.
Este colóquio pôs em evidência o
facto das nossas Cooperativas, no
estado rudimentar em que se encontram, e de não se enquadrarem
num movimento forte e desenvolvido, não realizarem os fins e os
serviços que devem prestar na regeneração da economia posta ao in2 boletim

cooperativista

teiro dispor dos consumidores. Realizando alguns, por dispendiosos,
como a distribuição domiciliária,
não realizam o principal que seria
pôr os armazéns cooperativos ao
alcance de toda gente.
Pôs em evidência a nossa debilidade como arma de emancipação
económica, e por consequência a
necessidade duma reestruturação
que nos ponha no caminho de nos
tornarmos o movimentos dos consumidores portugueses.
Tema do 3." Colóquio
Efectuaram-se colóquios na Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal, na Cooperativa de Braço de
Prata, na Aliança Operária, na Caixa Económica.
Foram conduzidos por Emídio
Santana, do Ateneu Cooperativo e
Desidério Costa da Unicoope.
Depois dos dois primeiros colóquios, e do interesse suscitado, este
tema assumiu grande actualidade
e despertou uma nova visão do coo-

DE

BARCARENA

perativismo em Portugal. O tema
da unificação do aparelho de compras das Cooperativas a uma escala
nacional e actuando por intermédio
de 3 secções regionais, a unificação
do aparelho de vendas aos sócios
inter - cooperativos, despertou as
atenções gerais, porque só assim poderemos atingir a grandeza que
projecte o cooperativismo na vida
económica nacional como um sector
dos consumidores. A ideia da unificação das Cooperativas locais f o i
encarada como a meta a atingir
pela preparação dum plano de desenvolvimento, a começar pela mais
estreita colaboração das cooperativas, da administração comum dos
seus estabelecimentos, e da ligação
ao serviço nacional de compras.
Insistiu-se sempre que, para
obviar, aos prejuízos da m o n ^ M i zação armazenista e do comércio
distribuidor, o cooperativismo pode
e deve ser montado a uma escala
vasta, eficiente, com bons quadros
técnicos de gestão e a d m i n i s t r a ç ã o
para, realizando os seus fins d^|
defesa do consumidor, poder neutralizar os efeitos maléficos da monopolização.
por L E O N E L A L H I N O D A S I L V A

notícias d a nossa cooperativa
A S S E M B L E I A GERAL — Sob a
presidência do consócio sr. Eduardo
M . Dias realizou-se, em 22 do passado mês de A b r i l , a Assembleia Geral para a apresentação das Contas
do Exercício de 1963.
Tendo decorrido de forma elevada, o ambiente tornou-se verdadeiramente familiar, deixando grata recordação nos sócios presentes
devendo-se fazer notar a maneira
cordata como os associados discutiram e encararam o assunto importante das obras de remodelação da
secção de padaria e da classificação
da verba a despender, que f o i orçamentada em perto de noventa m i l
escudos.
No Relatório, que antecedeu a
discriminação das contas, registava-se a permanência da nossa Cooperativa nos corpos gerentes da
UNICOOPE como secretário da
Mesa da Assembleia Geral e da divulgação do Boletim Cooperativista,
dois elementos básicos para expansão do movimento cooperativista
português.
À UNICOOPE f o i enviado um
exemplar dactilografado do Relatório e Contas e Parecer do Conselho
Fiscal.
P R É - E M P A C O T A M E N T O — De
uma maneira bastante discreta, característica de Barcarena, a nossa

cooperativa iniciou uma nova fase
de servir os seus associados, adquirindo as ferramentas e o material
necessários para esta, sobretudo higiénica, forma de apresentar os géneros alimentícios: — O P r é - E m p a cotamento.
Esta «novidade», aqui, em Barcarena, veio demonstrar em quanto
atraso ainda se vive no belo r i n c f ^
europeu que é Portugal e que, diga-se em abono da verdade, deixou-nos bastante admirados..., pois
houve «criaturas» de f i g u r a humana que barafustaram destemperadamente porque não queriam os géneros «assim»... «Queriam», sim,
mas nos cartuchos de papel, «como
antigamente»...
Foi necessário demonstrar às tais
«pessoas» que assim era melhor: —
mais asseado, mais económico, mais
prático, mais acessível, etc.; menos
porcaria por causa dos papéis, desconsiderações de ratos... moscas,
aranhiços, baratas, etc.; menos tempo perdido para se aviarem, menos
defraudamento no peso, etc., etc.
E n f i m ! Lá se foram convencendo
e_presentemente j á vão dando razão aos «inovadores» desta coisa
iniciada pela actual Direcção, à qual
preside o amigo Heliodoro da C.
Pereira que é um dos bons empreendedores da causa Cooperativista.

A MULHER E O COOPERATIVISMO
Por
(da Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros

•p evidente que a mulher desempenha um papel primordial na
economia e na vida do lar em geral.
Muito se tem j á falado e escrito a
este respeito e não é, portanto, esse
assunto que me leva a rabiscar estas linhas. Não, o meu objectivo é
outro, ainda que estreitamente relacionado com aquele.
Creio que, não obstante muito se
ter falado e escrito, muito pouco se
tem dito sobre «A Mulher e o Cooperativismo» e é exactamente sobre
este ponto que me proponho dizer
algo, embora a minha enorme inexperiência me não ofereça possibilidades para grandes voos.
De qualquer modo, é pois a vós,
Senhoras Cooperativistas, a quem
em especial me dirijo.
Será desnecessário referir-me
aqui às vantagens do Cooperati^ ^ i s m o . Todas nós as conhecemos
bem e delas fazemos alarde; todas
nós as experimentamos j á e sobejamente. Mas, por vezes, constato
com tristeza que nós, as mulheres,
esquecemos os belos ideais cooperativistas e deixamo-nos arrastar por
materialismos exagerados e incompreensíveis. Não vemos na nossa
cooperativa um prolongamento da
nossa casa, na medida em que nos
pertence também, em que lá nos
reunimos com os nossos amigos —
a grande família cooperativista —,
em que a vida da nossa cooperativa
nos preocupa e preenche um pedacinho da nossa própria vida. E esquecemos isto, e trocamo-la, e preferimos beneficiar estranhos, por que
este ou aquele artigo custam lá $20
mais barato!

LIBERTA

DINORÁ

PINTO DA

PAGINA

COSTA

dos Caminhos de Ferro de Minho e Douro)

rendo economizar, prejudicamo-nos.
Sejamos pois objectivas e mentalizerno-nos ao ponto de compreendermos que a Cooperativa se f u n dou e existe para nos auxiliar,
para nos facilitar a vida.
A cooperativa é nossa, Amigas.
Não desprezemos nunca aquilo que
é nosso. É um erro que nos cumpre
não cometer. Vamos meditar nisto
um bocadinho? Depois, creio que
concordarão comigo.
J á pensaram alguma vez que nos
cabe, em parte, a responsabilidade
de que o movimento cooperativo
em Portugal esteja muito áquern
do que se verifica no estrangeiro?
É que lá f o r a as nossas correligionárias não trocam as suas cooperativas por $20!!!
E como j á me alonguei um pouquinho, fico-me por aqui. Faço-o

DAS
COOPERA DOBAS
com o desejo de que as minhas despretenciosas palavras possam ter
qualquer significado e despertem
algo que em vós está adormecido:
— a verdadeira consciência de cooperativistas válidas.
Maio
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I B isto que fazemos algumas vezes, não é verdade?
Trocamos aquilo que é nosso por
$20! Uma traiçãozinha... Pensando
bem é.
Traiçãozinha à cooperativa e a
nós próprias, porque, afinal, queOs tais «estranhos» que beneficiamos, não nos fazem favor; os
tais «estranhos» estão ricos, j á repararam ?

r
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BANCO COOPERATIVO MUNDIAL

Reuniram recentemente em Bornemouth, Inglaterra, 19 delegados de 1G países
da Europa, Ásia e América, que entre
outros assuntos estudaram as diligências
já encetadas para a constituição de um
Banco Cooperativo à escala mundial, que
teria como finalidade fazer empréstimos
às organizações cooperativas nacionais
para fomentar o seu desenvolvimento,
servindo-se dos capitais das instituições
financeiras cooperativas j á existentes.
Esse Banco teria a sua séde na Suiça,
onde já existe aliás um Banco cooperativo mas de objectivos mais limitados.

I
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QUADROS
Sociedade

«Noite»
Litograjia
a 1 cor editada
Cooperativa
dos Gravadores
Portugu

-nela

«Gravura

boletim cooperativista 3

A T E N Ç Ã O COOPERADORES AO 42 ° D I A M U N D I A L DA C O O P E R A Ç Ã O
Festejai esse dia dando novos
passos para uma estrutura que garanta a sobrevivência e o engrandecimento das vossas sociedades!
Fazei participar nas vossas festas do Dia Mundial da Cooperação
os consumidores ainda não associados !
No próximo dia 4 de Julho os
cooperadores de todas as partes do
mundo celebram o 42.» D I A M U N D I A L D A COOPERAÇÃO. As bandeiras serão içadas, os cortejos percorrerão as ruas ao som de
músicas alegres, os cooperadores
em todas as latitudes assistirão e
participarão de espectáculos desportivos e folclóricos.
Ao mesmo tempo os cooperadores
não deixarão de criticar os seus
próprios erros e defenderão novas
ideias com o f i m de melhorarem o
seu trabalho e de alargarem a cooperação nos seus países, para maior
benefício dos consumidores e dos
produtores.
O «Boletim Cooperativista» consciente do alto significado do 42.°
Dia Mundial da Cooperação para

todos os que desejam conquistar em
Paz um nível melhor de vida, convida todas as Cooperativas portuguesas a reunirem naquela data os
associados, a hastearem as suas
bandeiras e a irem junto do povo
das suas localidades ou dos seus
bairros propagar a ideia e os objectivos da Cooperação.
Que deve ser dito nesse dia aos
cooperadores e ao povo?
Que as Cooperativas não são
agrupamentos para servirem apenas alguns; mas organismos abertos a todos os que querem cooperar,
a toda a população.
Que cooperadores não são apenas
os associados duma mesma cooperativa, mas muitos, muitos mais.
Que naquela mesma hora milhões
de cooperadores de todas as raças
festejam também o Dia Mundial
de Cooperação.
Que, a exemplo do que fizeram
os cooperadores de outros países,
nós também temos de romper com
o atavismo que está comprometendo o futuro das nossas sociedades
cooperativas, temos de unir estas,

criar serviços comuns de compras,
de empacotamento, de defesado
consumidor e do produtor, para reduzir gastos enormes de administração e de distribuição.
Que as Cooperativas foram criadas para servir o povo e por isso
elevem derrubar as barreiras que
impedem o advento de novos associados, devem multiplicar a sua propaganda para atrair novos cooperadores, criar filiais como outros
tantos poios de atracção e centros
de serviço das populações mais afastadas.
Que devem, enfim, colaborar com
todos os homens e mulheres de boa
vontade da sua região e do seu
país no erguer de uma nova estrutura que reduza os custos e melhore os benefícios da Cooperação.
Avante, pois, Cooperadores! Comemorai o Dia Mundial da Cooperação em comunhão com o povc|
Comemorai-o com alegria sem esquecer de fazer sentir aos vossos
associados e ao povo que novos caminhos vão ser trilhados pela Cooperação portuguesa para maior benefício de todos.

Na outra BANDA
GERMINAL

a caminho da unidade panificadora cooperativa
Após a troca de impressões com
o Sr. Ames na Cooperativa Piedense, em que os militantes e dirigentes das cooperativas da margem Sul
do Tejo, desde o Montijo ao Pragal,
se informaram e conversaram f r a n camente com o delegado do movimento cooperativista sueco, tivemos
ocasião de verificar agora, em 25
de A b r i l último, que os camaradas
destas cooperativas, numa tomada
de consciência promissora, se aprestam para concretizar a magnífica
iniciativa da constituição da Cooperativa Panificadora. Neste dia reuniram-se na Cooperativa Almadense os delegados das cooperativas
fundadoras para acordar na escritura ou pacto social.
Na sua apreciação manifestaram-se vários delegados no sentido
de ficarem bem esclarecidos todos
os aspectos do documento fundamental com o compromisso que os
une, o qual, sem dúvida, marca o
primeiro passo a que outros, necessariamente, devem seguir-se — da
indispensável remodelação estrutural do movimento cooperativista do
nosso País.
Desde logo, manifestando um
saudável sentido de concretização,
resolveram os delegados presentes
•1 liolctim cooperativista

reunir-se de novo nos princípios de
Maio, a f i m de discutirem os pormenores complementares e fixarem
a data da assinatura da escritura.
Estamos de parabéns, nós os cooperadores de Portugal, com a condição de não ficarmos apenas a contemplar os resultados do grande
trabalho a que se lançam as cooperativas da margem Sul do Tejo.
«HUMANITAS»
Sociedade

Cooperativa

de A c t i v i d a d e s

Culturais

No sentido de pugnar pelos altos valores
do espírito, através do nobre ideal da cooperação, fundou-se em Lisboa — com sede
na Praça do Príncipe Real n.° 5 — esta Instituição que, rigorosamente estranha a matéria política e religiosa, tem, entre outros,
os seguintes objectivos.
— Promover a divulgação das Letras e das
Artes, tanto no múltiplo exercício do seu ensino oficializado e livre, como através dc
conferências, exposições, espectáculos, etc.,
efectivando viagens em Portugal e no Estrangeiro, para visitas guiadas a lugares de
interesse cultural;
— Organizar e fomentar
intercâmbios
artístico-culturais com pessoas singulares ou
colectivas, não só no interesse .dos indivíduos
cont. 7

(doAteneu

D E SOUSA

cooperativo)

Sim, porque esta iniciativa, ao romper com a estagnação vegetativa em
que nos estávamos debatendo, aumenta concretamente os laços solidários da efectiva cooperação.
Panificação, pastelaria e confeitaria são os objectivos de produção
que fixaram os criadores da nov^
cooperativa. Vasto e amplo campo
aberto à associação de esforços,
este primeiro passo oferece a todas
as cooperativas óptimo ensejo para
unir forças, dando-lhe a sua adesão
e consumindo os produtos da primeira unidade f a b r i l cooperativa.
Pois se o consumo da panificação
compreensivelmente, se limitará a
determinado raio de alguns quilómetros, o mesmo não sucede com a
pastelaria e a confeitaria em geral,
cujas possibilidades de consumo são
muito mais amplas.
Quanto a nós, e desde já, deveriam as cooperativas — especialmente as da margem Norte do Tejo
(Lisboa e arredores) — f i x a r a sua
atenção sobre o assunto, prestando
o maior apoio efectivo à iniciativa
dos camaradas da Outra Banda,
pois, assim, aumentarão o poder
económico do movimento, o que
tanto é dizer de cada cooperativa
em particular.

QUANDO

T

E Q U E J U L G A M Q U E E TEMPO?

odo o indivíduo que possui uma
ambição para além do natural, do normal, pode-se considerar como portador dum dos piores defeitos a que todo o ser humano está sujeito por índole própria
ou por má educação recebida.
Analisando em globo este defeito,
que em nada dignifica o seu possuidor constatamos que o mesmo tem
sido até hoje a causa incomensurável de muita degradação muita m i séria, quer moral, ou material, e
que decorridos tantos séculos, o
género humano ainda não conseguiu libertar-se totalmente de tão
maléfico sentimento.
Sabemos que por ambição desenfreada se f o r j a r a m guerras, onde
pereceram milhões de vidas em
holocausto à ambição do lucro, ou
do mando.
Por ambição há filhos que matam
|os pais, e estes os filhos, e o mesmo
"se repete de irmão para irmão.
Por ambição se enclausuram i n divíduos ou os internam como alienados, como loucos.
Por ambição caluniam-se pessoas
ou se mata f r i a e cinicamente na
esperança de lucrar qualquer coisa
ainda que esse lucro seja irrisório
e às vezes até nulo.
Em conclusão: A história tem
registado que por ambição desmedida se têm perpetrado os maiores
e os mais hediondos crimes.
Estas minhas terríficas considerações postas em comparação com
casos que se tem passado, e continuam, infelizmente, a repetir-se, no
movimento Cooperativo Português
ainda que possamos considerá-las
em sentido figurado, ou noutras
tóinda de menores proporções, o que
"é facto é que existem indivíduos
que, por mercê do seu procedimento
para com o nosso movimento, causam graves prejuízos de ordem moral e material e consequentemente
a sua asfixia, a sua morte.
Se queremos salvar algo de bom
que ainda existe e que tantas i n compreensões e bastantes canseiras
f o i preciso vencer, temos de urgentemente pôr em prática medidas, e
de tal forma que todos aqueles indivíduos a que a t r á s me refiro, possam ser isolados para não causarem mais danos às nossas organizações.
Julgo que j á é mais que tempo
de sobra para sabermos escolher o
trigo do joio e com quem podemos
contar para a união de todos os cooperadores e o consequente progresso
do Cooperativismo Português. Nas
assembleias para eleição de corpos
gerentes, temos de escolher aqueles
elementos que realmente estejam

possuídos de boa-fé na defesa dos
«sãos princípios do Cooperativismo», que o mesmo será dizer de
todos aqueles que escolheram para
seu abrigo e satisfação dos seus
anseios e necessidades, o pavilhão
do Cooperativismo.
Não podemos continuar a assistir
impávidos e serenos à actuação
adentro das cooperativas de indivíduos que acima dos interesses gerais, de todos nós coloquem os de
ordem pessoal, ou restringida apenas à sua Cooperativa e que tão
contrários são à essência, à boa ética, à finalidade do Cooperativismo.
O ideal Cooperativo bem compreendido e melhor ainda praticado, é um campo vastíssimo para
todas as iniciativas mas concretamente só poderá dar os seus frutos
em benefício de todos os cooperadores se houver unidade de pensamento, de acção, de esforços de nós
todos. Nunca o movimento cooperativo português pode atingir aquela força vitalizadora que remove
montanhas se permitirmos que os
tais indivíduos continuem a praticar apenas esforços isolados.
O Cooperativismo Português, a
exemplo de outros países, pode e
deve ser o grande educador, o grande moralizador de todas as questões económicas-sociais que nos a f l i gem no presente.
Ponhamos os olhos na Suécia;
onde a sua população tem um nível
de vida dos mais elevados do Mun-

JOAQUIM N U N E S GANHÃO
(da Coop. Almadense)

do devendo todo o seu bem-estar às
organizações cooperativas que ali
imperam, sem violências, mas simplesmente com a expressão da verdade da sua obra, posta em prática
por dirigentes que nunca esqueceram esta verdade: a união faz a
força.
Como reforço destas minhas considerações quero lembrar a todos os
cooperadores que tiveram a felicidade de assistir às trocas de impressões com o Sr. J. W. Ames, um
dos dirigentes mais qualificados do
Cooperativismo Sueco, que tenham
sempre presente'em vossas mentes
as suas palavras, os seus conselhos,
a sua experiência, de forma que
não possamos repetir os erros do
passado e que tão caros nos têm
custado.
Como cooperador convicto aqui
quero expressar toda a minha gratidão a tão ilustre visitante e a
todos os camaradas que promoveram a visita para nós tão altamente honrosa.
Posto isto, uma certeza nos invade, temos realmente de arripiar
caminho, porque não podemos continuar a dar-nos ao luxo de despediçarmos energias isoladas, e que
só todas juntas, muito unidas, se
pode f o r m a r um bloco granítico,
enorme e irresistível.
Se queremos viver como cooperativistas e proporcionar aos nossos
filhos, uma vida melhor...
Urge União, urge Unidade!

SOCIEDADE COOPERATIVA PIEDENSE
Os Relatórios de Gerência desta
sociedade são sempre um repositório de acontecimentos de importância vividos no ano anterior. No
Relatório de 1963 destaca-se a inauguração do Auto-Serviço de mercearia, de charcuteria e de drogaria, mais tarde completado com a
integração nesta modalidade da
Secção de Lugar, a qual tomou depois disso um desenvolvimento extraordinário. E m qualquer dos ramos o auto-serviço da Piedense é
um êxito completo.
Citamos entre outros acontecimentos notáveis as ampliações do
Centro Pecuário para alojamento
de 1.800 galinhas e 27 coelhas de
reprodução e as actividades culturais que se traduziram por um bom
número de conferências de valor,
por exposições, sessões de cinema
e excursões.
Não menos de assinalar são os
progressos verificados nos Serviços Sociais, os quais efectuaram
10.771 consultas médicas e 2.367

intervenções de pequena cirurgia,
de tratamento eléctricos, etc., além
de 18.250 tratamentos de enfermagem.
Os mesmos Serviços Sociais dist r i b u í r a m 58 subsídios por velhice,
incapacidade e doença no valor de
104 contos. No ano de 1963 adquiriram um aparelho portátil de Oxigénio, um de Ultra-son e ainda outro para massagens.
A Cooperativa Piedense admitiu
no ano passado mais 188 sócios
tendo em 31 de Dezembro 2.711
associados. Os fornecimentos a estes atingiram o montante de mais
de 22.000 contos. O retorno distribuído é de 9% sobre este montante.
Mais uma vez, ao comentarmos
um Relatório de Gerência da Piedense, nos é grato saudar os cooperadores nela associados pelos êxitos que, mercê do seu esforço, alçaram a sua associação ao mais
alto nível da Cooperação portuguesa.
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Irmãos d e Espanha
EUGÉNIO

MOTA

Quando da sua recente estadia
entre nós, J. W. Ames admirou-se
que não houvesse quaisquer contactos entre os cooperativistas portugueses e espanhóis, e informou-nos que, de regresso a Estocolmo,
passaria em Bilbao, onde visitaria
a maior cooperativa de consumo do
país vizinho: a COOP de Consumo
«Los Cooperadores de Echevarria».
Perguntou-nos se estávamos interessados em estabelecer relações
com os dirigentes bilbaínos, e em
face da nossa resposta afirmativa,
levou o encargo de agir como elemento de ligação.
Aconteceu, portanto, este facto
extremamente surpreendente: f o i
necessária a intervenção de um cooperativista nórdico para que os movimentos dos dois países ibéricos
tivessem os primeiros contactos.
Ainda em Portugal, o nosso amigo Ames, tinha-nos falado da personalidade de um destacado elemento bilbaíno, Luis Pérez Bárcera, que havia viajado até à Suécia,
escrito um livro em castelhano sobre os movimentos nórdicos, e
actuado de forma destacada para
que a COOP de Bilbao adoptasse
as técnicas mais modernas e realizasse obras sociais que liguem e
ídealifiquem os sócios com a cooperativa e a sua obra.
Grande f o i pois, a nossa satisfação quando, em fins de Março,
recebíamos no Porto, da parte de
Luis Pérez Bárcena, vice-presidente da COOP, uma carta extremamente cordial e amiga, em que nos
oferece, inclusivamente, a sua casa,
a sua cooperação, a sua amizade.
Enviava-nos, ao mesmo tempo, o
material completo dos «Cursillos de
Formación» destinados aos sócios
— e, porque não confessá-lo, sentimo-nos envergonhados, todos aqueles que tiveram ocasião de ver esse
material, por, apesar de h á tanto
tempo se falar entre nós no assunto, ter aparecido numa cooperativa
nova de Espanha uma iniciativa séria, prática, nesse sentido, antes de
nós em Portugal poderemos iniciar
tais cursos com carácter regular.
Não falta sequer, na colecção destinada a cada aluno, lápis, borracha e bloco de apontamentos. Será
decerto uma óptima contribuição,
rica de sugestões, para as actividades que paralelamente aqui vamos
realizar.
Pelos elementos recebidos, incluindo o Boletim «Arco-íris» da
COOP, ficámos a saber muitas coisas sobre o Cooperativismo de Consumo em Espanha. Por exemplo,
que é na Biscaia que existe o núG boletim cooperativista

cleo mais forte, embora lhe faltem
laços federativos capazes de o levar
a novas formas mais eficazes de
actuação. Que existe desde 1960 em
Madrid uma «Asociación de Estúdios Cooperativos» AECOOP que
edita a revista «Estúdios Cooperativos», publicou j á diversas pequenas brochuras de divulgação, e tem
delegações regionais em Barcelona
e Bilbao. Trata-se de uma «organización independiente de cualquier
movimiesto político o ideológico,
constituída con la finalidad de propagar los ideais cooperativos mediante la investigación y la difusión
de publicaciones». É já, em suma,
em Espanha, aquilo que nós deseja-
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J. W. Ames, Director Adjunto
da Kooperativa Fõrbundet, que nos
visitou no passado mês de Março
com o f i m de estudar o nosso movimento cooperativo e o auxílio de
que ele carece, teve a decisão feliz
para nós de nos deixar as bases
de um plano de actualização e de
desenvolvimento, a que com toda
a justiça se deu o nome de Plano
Ames, e f o i publicado no último
número do Boletim.
Na sua Base A — Lançamento do
Plano — está bem expressa a necessidade de se explicar aos associados, aos dirigentes e aos empregados das nossas Cooperativas as
razões do estabelecimento do Plano
e os objectivos que com ele se quere
atingir.
Explicar, por todos os meios de
divulgação, porque é que se impõe
a concentração do nosso potencial
humano, financeiro e técnico, os
desperdícios de que a actual organização é culpada, com a sua multiplicidade de gastos administrativos,
de viaturas de distribuição, de armazenagem e outros. Explicar a impossibilidade com os meios e a
organização actuais de formar eficientemente cooperadores, directores e empregados. Eis por onde se

ríamos que fosse entre nós o A T E N E U COOPERATIVO, e que não
tem sido possível, por falta de apoio
e de quadros. Pretende ainda criar
um centro de educação cooperativa.
Trabalha em colaboração estreita
com a Cátedra Livre de Cooperação
da Universidade de Madrid.
Quanto à COOP de Bilbao, trata-se de uma interessante experiência que, estamos certos, virá a atingir em breve a finalidade última
dos seus objectivos cooperativistas.
Nasceu em 1958, com o nome de
Cooperativa do Consumo de Obreros y Empleados de la S. A. «Echevarria», para o pessoal desta grande

tem de começar sem demora se quisermos evitar a derrota, se nos quisermos fortalecer e colocar-nos ao
nível de que o país precisa, de que
precisam todos os países e que, por
isso mesmo, ou j á o atingiram ou
para lá caminham com maior ou
menor rapidez.
Ê, portanto, evidente que o «Bo-^f
letim Cooperativista» tem um lugar importante no lançamento do
Plano Ames. Ele é um dos nossos
meios de divulgação. Mais ainda, ele
é por ora o nosso meio de divulgação com maior expansão. Ele é naturalmente, um instrumento utilíssimo de ligação entre os dirigentes,
os associados e os empregados.
Por consequência, se as nossas
Cooperativas vão aderir conscientemente, como tudo deixa crer, ao
Plano de Desenvolvimento do nosso
movimento Cooperativo, e com decidida vontade de ter êxito, terão
de tomar uma atitude diferente da
que até aqui tem sido a sua em relação ao Boletim Cooperativista.
Com efeito, será esforço e tempo
perdidos explicar nestas colunas os
motivos e a finalidade do P l a n c ^
Ames se elas não forem lidas pelos^
associados e pelos empregados das
Cooperativas. Continuarão estas como até aqui, indiferentes ao facto
da maioria dos seus sócios não receberem o Boletim? Isso seria o
mesmo que atrazar a realização do
Plano, porque seria impedir o meio
mais importante de que agora dispõem para consciencializarem os
cooperadores acerca dos objectivos
que se pretendem, para agregarem
a si novas vontades e conquistarem
o apoio indispensável dos dirigentes, cios associados e dos empregados.
Esperamos sinceramente que assim não seja e que o esforço, que
a Unicoope e o Boletim declaram
prontos a empregar para aliviar
as Cooperativas da pesada tarefa
da distribuição deste jornal e para
o levar a todos os lares cooperadores, encontre agora a sua comprensão e apoio.

chegou a hora das grandes decisões
/^hegou? Sim, chegou.
v-< Resta saber se aquela mínima
parte de dirigentes, os conscientes
da sua responsabilidade, cujo progresso do cooperativismo de consumo quase que só de si depende,
quererá estar à altura das circunstâncias que o momento exige.
É do domínio público, através
da publicação pela Imprensa das
principais disposições da portaria
n.° 20 443 dimanada do Ministério
da Economia — Secretaria do Estado do Comércio — inserta no
n.° 65 — I série, do Diário do Governo de 17 de Março de 1964, que
as normas da comercialização do
bacalhau vão ser remodeladas.
De entre as alterações mais importantes, saliente-se a obrigação
de possuir-se uma capacidade f i nanceira da ordem dos 2000 contos
ou garantia bancária equivalente
^ ^ p a r a que as organizações armazenistas, com sede ou armazém nos
concelhos de Lisboa e Porto, possam continuar a exercer o comércio
de bacalhau, além da condição de
ter de possuir-se, também, «um armazém geral de mercearia, com a
á r e a mínima de 200 m2, dentro do
qual se compreenderá pelo menos
um depósito de bacalhau, construído de harmonia com as condições técnicas e sanitárias exigidas
pela Direcção-Geral dos Serviços
Pecuários», etc.
É, portanto, a altura de colocar
a UNICOOPE nesse pé de igualdade. É a altura de fazer da UNICOOPE o nosso armazém abastecedor «de facto». Se não se aproveitar este ensejo, dar-se-á uma
triste nota de incapacidade.
A
H á muito tempo já que tomei
^ ^ o s i ç ã o , defendendo a política de
tornar as cooperativas de consumo
económica e financeiramente fortes através do investimento em reforço do capital individual dos
cooperadores e, simultaneamente,
mediante resoluções que conduzam
à retenção de uma parte dos retornos que anualmente são distribuídos pelas massas associativas
que compõem as cooperativas.
Principalmente no Sul, esses retornos têm saído a porta das sociedades em quantidades enormes e
penso que, tal como agora nesta
emergência, não é fácil voltar a
reuni-los.
A boa política, que de h á muito
deveria ter sido adoptada, era a
de limitar esses retornos, retirando
parte deles para fundos especiais,
criando-se nas cooperativas de consumo as reservas financeiras necessárias que nos levassem a passar o fosso que separa o coopera-

tivismo de consumo do de produção
e a ultrapassar a barreira formada
pela dependência em que nos encontramos de ter de recorrer-se ao
crédito (senão, por vezes, mendigar-se) para conseguir o abastecimento de alguns bens de consumo,
hipotecando-nos aos armazenistas.
Embalados em doces quimeras de
desenvolvimento simbólico, dormindo um sono de justos, os dirigentes
foram dando, em quase todas as
cooperativas de consumo, senão
tudo, quase tudo quanto era cobrado
a mais pela distribuição dos géneros ou artigos cie consumo entre os
sócios, e o que é mais grave, cooperativas houve que fizeram concorrência entre si numa corrida à distribuição de retornos mais elevados,
chegando ao ponto de ouvir-se: —
vou mudar para a cooperativa tal,
porque dá mais retorno!
Quando o bom senso devia aconselhar a unificação de processos,
assistia-se a este estado de coisas.
Um descalabro de atitudes em flagrante paradoxo com a ética cooperativista.
E agora que é preciso realizar
2000 contos, terão acordado para a
realidade?
Onde está o desenvolvimento do
cooperativismo de consumo português ?
Onde está a sua unidade?
Onde está a sua f o r ç a económica?
Temos as tais «mercearias generosas» que nos dão retornos? Sim,
temos, e temos também talhos, salsicharias, padarias, lojas de tecidos,
drogarias, lugares de legumes e de
frutas mas, repito, onde está a
nossa força económica?
Disseminada, em casa de cada
um de nós, dos que fazem parte das
«HUMANITAS» — S O C I E D A D E

COOPERA-

T I V A DE A C T I V I D A D E S C U L T U R A I S

da i

\á firmados, mas f a m b é m no sentido de proporcionar a revelação de novos valores;
— Realizar e estimular a criação de obras
sociais, em defesa e carinho dos trabalhadores intelectuais e de todos quantos aspirem

à evolução espiritual, sem

do interesse desta

desmerecer

Instituição;

— Zelar pelos problemas profissionais dos
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associados

que,

de
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De princípio, todos os assuntos só poderão
ser tratados através de correspondência, dirigida ao endereço acima indicado.

Por

ERNÂNI

RODRIGUES

(da Coop. Maquinistas e Fogueiros)

massas associativas das cooperativas.
E seremos nós capazes de most r a r que somos coerentes com a
realidade do momento, indo volunt à r i a m e n t e depositar nas nossas
cooperativas importâncias que bastem para realizar os 2000 contos
necessários?
Estamos perante um caso de
emergência. Como enfrentá-lo ?
A UNICOOPE não está actualmente em condições de situar-se
imediatamente na posição financeira exigida, porque, composta de
60 cooperativas, reduzidíssimo número delas realizou capital que ultrapasse 10 contos!
A maior parte delas quedou-se
nos 1000$00, como... «Sinal e princípio de pagamento»!
Verdade seja que a própria UNICOOPE também pouco tem contribuído para se tornar financeiramente mais forte...
A par deste panorama, acrescem
outras circunstâncias, talvez ainda
piores. H á capitais que se desperdiçam, como aconteceu com a última barbaridade de investir, em
duas padarias, na margem sul do
Tejo, quantitativos que, no conjunto, aproximar-se-ão dos 3000
contos!
Basta de tanta loucura.
Ponha-se uma pedra em cima dos
erros do passado.
Reunam-se os valores vinculados
ao Cooperativismo de consumo.
Faça-se uma reunião de alto nível,
de mesa redonda, na qual estejam
presentes delegados de todas as
cooperativas que constituem a UNICOOPE. Estude-se o problema da
dotação da UNICOOPE
com as
condições de poder comercializar
o bacalhau. Procure-se-lhe solução
correcta.
Que essa reunião seja o prelúdio
de uma Assembleia Geral, na qual
se sancionem as recomendações e
decisões que vierem a ser tomadas.
Criem-se, para isso, se necessário
for, obrigações de compromisso a
assumir por todas as cooperativas
que compõem a UNICOOPE, embora de carácter transitório, mas
libertemo-nos das exigências especulativas que estão a ser feitas a
quase todas as cooperativas de
consumo do País pelas armazenistas fornecedores de bacalhau: — a
imposição de adquirir sacos de açúcar branco, sacos de arroz, caixas
de sabão, farinhas, marmeladas,
etc., etc., para fazerem o «favor»
de arranjar alguns fardos do que
já f o i o «fiel amigo».
Chegou a hora das grandes decisões.
H a j a a coragem de tomá-las.
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48.° Aniversário da Cooperativa Operária de Alhos Vedros
por

No grandioso salão do Cine-Teatro de Alhos Vedros, propriedade
da Cooperativa, realizou-se a sessão
solene comemorativa do 48.° aniversário da Cooperativa de Consumo
de Alhos Vedros.
A sessão f o i presidida pelo Presidente da Direcção da Unicoope,
ladeado pelo Sr. Tenente Tavares,
representando a autoridade local e
pelos delegados das Cooperativas
representadas.
Abriu a sessão o Presidente da
Assembleia Geral da Cooperativa
em festa, Sr. Rui Rodrigues, que
apresentou uma resenha histórica
da Cooperativa, pela qual nos elucida que:
COOPERATIVA
DOS M A Q U I N I S T A S E F O G U E I R O S
DOS C A M I N H O S DE F E R R O
DO M I N H O

E DOURO

O Relatório desta Cooperativa
referente ao ano de 1963 revela o
notável esforço dos seus dirigentes no sentido de aumentar e melhorar os serviços aos associados.
Assinalamos a instalação da secção
de pré-empacotamento, do novo escritório e da secção de salsicharia.
Esta última representa um valioso
serviço prestado aos sócios que podem agora abastecer-se de carnes
absolutamente puras, em condições
de higiene perfeitas.
Ainda no ano passado iniciaram-se as obras para a instalação da
secção de Tecidos e Calçado e as
de adaptação do salão a Café-bar.
Foi também notável a todos os
títulos a acção desta sociedade no
sentido de tornar realidade a unidade cooperativa enquadrada na
Unicoope, para o que encontrou a
colaboração da maior parte dos dirigentes das congéneres nortenhas.
Acentuamos a sua iniciativa de
procurar abastecer-se, e a todas as
cooperativas que o desejem, de v i nho e azeite fornecidos por Cooperativas agrícolas. J á o Boletim se
referiu a esta importante iniciativa no seu número de A b r i l .
Durante o ano de 1963, a Cooperativa admitiu 68 novos sócios, f i cando em 31 de Dezembro com 738.
Saudamos os cooperadores do M i nho e Douro pelas resultados conseguidos e pela sua acção a favor
da unidade cooperativa.
É preciso aspirar não à plenitude da
ciência mas à plenitude da inteligência.
DEMÓCRITO
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DESIDÉRIO

COSTA

Em 1919 a Cooperativa esteve
prestes a extinguir-se por ter apresentado um saldo negativo de esc.
163$56,9, salvando-se com um empréstimo de 100$00;
O ano de 1921 f o i de grande regozijo porque as contas deram saldo
positivo e proporcionaram aos sócios um retorno de 5,2 % ;
Neste ano auxiliou-se, monetariamente a escola do Clube;
Era 1923 surge o serviço de balcão remunerado;
Em 1927 são dados plenos poderes à Direcção para a montagem de
uma padaria ;
Em 1933 é comprado o edifício
da Sede;
Em 1937 são reformados os estatutos ;
E m 1942 é contraído um empréstimo de 20 000$00 e é contraído outro em 1947;
Em 1948, pela primeira vez, fala
uma associada na Assembleia Geral;
E m 1957 remodela-se a mercearia, cria-se uma drogaria, compra -se um terreno e reconstrói-se a
Adega e o Armazém de géneros;
Em 1958 reorganiza-se a Biblioteca e um incêndio no edifício vizinho propagou-se à Cooperativa;
Em 1961 regista-se novo incêndio;
Em 1962 compram-se um frigorífico, a furgoneta, uma máquina de
pré-empacotamento; forma-se uma
Comissão Cultural e é instituído um
Subsídio de Funeral e é atribuída
uma gratificação à Direcção e ao
Conselho Fiscal;
Em 1963 forma-se o Mealheiro
Associativo e compram-se máquinas
de calcular e de cortar fiambre,
reorganiza-se a contabilidade e começa-se a abrir de dia.
Neste ano de 1964, a Cooperativa
deu a sua adesão à Cooperativa para a produção de pão, das cooperativas do sul do Tejo, a instituir com
a denominação cie «SULCOOPE» •—
Cooperativa dos Consumidores de
Pão do Sul do Tejo».
Usaram depois da palavra felicitando a Cooperativa e a sua contribuição na concentração económica
das Cooperativas, os Srs. Emídio
Santana, Alberto Grilo, Jorge Henriques e António Graça, respectivamente pelo Ateneu Cooperativo e
pelas Cooperativas Almadense, Sacavenense e Operária 31 de Janeiro
de 1911, do Seixal.
Desidério Costa, que presidia, felicitou a Cooperativa em nome da
UNICOOPE e a sua contribuição
para o movimento cooperativo e recomenda aos seus sócios e às suas
esposas que colaborem o mais estri-

tamente possível com a sua Direcção de modo a tornar a Cooperativa
dia a dia mais eficiente.
Fechou a sessão o Presidente da
Direcção, Sr. Manuel Maroco, que
agradeceu a presença de todos e
pediu aos convidados que o acompanhassem à Sede para confraternizarem num beberete que lhes oferecia a Cooperativa.
COOPERATIVA

DO PESSOAL

DA C O M P A N H I A DOS T E L E F O N E S
Ao

lermos

Gerência

o

desta

interessante

Relatório

da

Cooperativa, c o n g r a í u l a m o -

-nos com a consolidação que ele revela.
Verificamos, no entanto, que a Cooperativa tem a aspiração de possuir uma armazém

mais

maiores

amplo

para

quantidades

poder

e,

comprar em

portanto,

a

preço

mais favorável. Julgamos a propósito dizer
que esta aspiração pode não ser coincidente
com a moderna tendência de uma estruturação da Cooperação de Consumo que evite
grandes imobilizações em armazéns e

mer-ã

cedoria armazenada. Com efeito, uma

das'

observações de J . W . Ames incidiu exactamente na conveniência, e a t é necessidade, de
reduzir o capital investido em a r m a z é n s
mercadoria
cargo

aos

imobilizada, deixando
armazéns

com evidente

esse

cooperativos

vantagem para

as

e

en-

regionais
sociedades

aderentes.
O mesmo relatório cita os pesados encargos com a distribuição domiciliária, i n e v i t á veis

numa
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Com prazer t o m á m o s conhecimento de t e ™
o montante de artigos de mercearia distribuídos

subido

de

aproximadamente

2209

contos em 1962 para 2473 contos em 1 9 6 3 ,
o que representa um aumento de cerca de
12 % . T a m b é m os fornecimentos de artigos
electrodomésticos

e de vestuário

aumenta-

ram, mas em proporção muito mais elevada:
de 44

para

contos,

146 contos e de

13 para

87

respectivamente.

Outro índice do desenvolvimento da Cooperativa

reside no afluxo de novos sócios,

que se cifrou no ano passado, em 77 admissões. Em 31

de Dezembro havia 618 asso-

ciados.
Expressamos as nossas felicitações aos cooperadores da Companhia dos Telefones

pe-

los resultados que obtiveram e que esperamos cresçam sem cessar.
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Irmãos de Espanha
empresa siderúrgica e mudou a sua
designação oficial em 1962 para
COOP de Consumo «Los Cooperadores de Echevarria». As suas vendas, que se iniciaram em 1958 com
menos de 3 milhões de pesetas, e
em 1959 com 13 milhões, atingiam
em 1963 53 milhões, a 4.310 sócios.
A COOP distingue-se pela adopção das mais modernas técnicas e
pela mais elevada eficácia: dispõe
j á de 6 auto-serviços em diversos
pontos da cidade, e junto de cada
um deles, com uma única excepção,
tem secções especializadas de vestuário e utilidades. Como inovação
em relação ao nosso movimento,
apresenta um único armazém central, que reabastece cada um dos
locais de venda. Quer dizer, nas lojas cooperativas não há «stock»,
este encontra-se centralizado, e nele
se efectuam, logicamente, as operações de empacotamento.
Este é um ponto que está levantando muito interesse entre nós,
e julgamos que, pelo bom acolhimento que esta inovação está a
receber, será possível, muito em
breve, dentro do Plano de Desenvolvimento, e depois de um estudo
cuidadoso, realizá-la também nos
nossos principais centros.
Tem ainda uma Caixa Económica (Caja Social de Crédito,
Ahorro), que recebe as poupanças
e concede empréstimos aos sócios,
pagando estes inclusive as suas
compras com os cheques internos.
Distingue-se ainda a COOP de
Bilbao como j á dissemos, por uma
série de obras sociais, que incluem:
infantário, secção cultural, formação feminina (meninas e senhoras),
ensino de línguas, dança, grupos
artísticos, orfeão infantil, teatro,
'futebol, hóquei e diversos.
É verdade que a cooperativa não
conseguiu ainda cumprir um dos
princípios de Rochdah: adesão l i vre. É ainda, por enquanto, limitada ao pessoal da «Echevarria».
Mas, dados os anseios dos consumidores da cidade, e o são espírito
cooperativista dos seus dirigentes,
não temos dúvida em que não virá
longe o dia em que esse objectivo
supremo estará atingido, e que a
COOP será de todo o povo de B i l bao. Nesse dia de festa estarão com
os nossos amigos biscainho todos
os cooperativistas portugueses.
Falta dizer alguma coisa sobre
a radiante personalidade de Luis
Pérez Bárcena, que não tem ainda
o prazer de conhecer pessoalmente,
embora julguemos que tal facto se
possa produzir em breve.
Nasceu em Baracaldo, em 1905,
e dedicou toda a sua vida aos problemas sociais. Filho de um coope-

rador, de profissão caldeireiro, seguiu as pisadas de seu pai, adquirindo algumas especialidades e chegando a Técnico de Organização.
Em 1953, fez parte de uma promoção metalúrgica na Escola de Preparação Social de Trabalhadores de
Madrid, e aí se destacou pela sua
vontade de saber, espírito de compreensão, sensibilidade e grande vocação.
Sempre incansável lutador social,
enriqueceu o seu esforço com os conhecimentos adquiridos e, de regresso a Bilbao, realizou uma valiosa obra de extensão cultural junto
dos seus companheiros de trabalho,
na qualidade de Presidente da Associação local dos Antigos Alunos
da Escola de P r e p a r a ç ã o Social dos
Trabalhadores.
Completou mais tarde, como aluno livre, o curso de Graduado Social da Escola Social de Madrid,
onde ia efectuar os seus exames.
O tema da sua tese f o i : «Valores
humanos do social — O homem».
J á diplomado, entregou-se a novas tarefas, e sobretudo ao Movimento Cooperativo, ao qual tem
dado o melhor do seu espírito e do
seu esforço.
Membro destacado da AECOOP
— a j á referida «Asociación de Estúdios Cooperativos», que representa em Bilbao, membro e actual v i ce-presidente da COOP de Consumo
«Los Cooperadores de Echevarria»,

de Bilbao, aperfeiçoou os seus conhecimentos teóricos com viagens
aos países de cooperativismo evoluído. Como resultado da sua viagem ao norte da Europa, publicou,
por intermédio da AECOOP, Secção da Biscaia, um interessante l i vro sobre o Movimento Cooperativo
nos Países Nórdicos, com relevo
para a organização e história da
Kooperativa Fõrbundet.
Casado, com 3 filhos e uma netinha, administra um conjunto de
600 moradias da S. A. «Echevarria», dá aulas como Graduado Social, e o tempo livre dedica-o inteiramente à sua cooperativa e à
cooperação, onde é um ardoroso peladino das relações inter-cooperativas, quer dentro do seu país, quer
no campo internacional.
No dizer daqueles que o conhecem de perto, é profundamente sério, bom, desinteressado, simples e
modesto, compreensivo e tolerante.
Segundo testemunho do Professor da Cátedra Livre de Cooperação, D. José Luís dei Arco Alvarez,
este entusiasta do nosso Movimento
«vive a propagando a realização do
ideal cooperativo com dedicação tão
incondicional, que tem de merecer
o máximo respeito».
É este homem íntegro e generoso, que se promoveu pelo seu próprio esforço e mérito, que envia aos
cooperadores portugueses a cordial
mensagem que o Boletim publica.

A PROPÓSITO DE

«os transportes a o domicílio
Por J O S É F R A N C I S C O
(do Ateneu Cooperativo)

T Tm assunto debatido no nosso
^
«Boletim» leva-me a propor
que, através dele, seja prestado um
esclarecimento, porventura útil aos
que se encontrem nos casos do empregado da Cooperativa, repreendido por ter utilizado o elevador do
prédio onde f o i prestar serviço.
Há uma disposição camarária em
Lisboa que obriga os proprietários
de prédios sem monta-cargas
a
permitirem que os empregados,
mesmo de carvoaria se sirvam dos
elevadores da escada principal.
Poderá suceder que a «senhora»
resida fora de Lisboa e a resolução
da Câmara Municipal desta cidade não tenha ali obrigatoriedade.
Nesse caso é o empregado que deve
interessar-se para que esse direito
lhe seja reconhecido.
Creio que a causa destes incidentes é a falta de doutrinação cooperativista e de cultura geral. Parece-me que a Direcção da referida
Cooperativa — se o não fez — deveria chamar a atenção do sócio e

pugnar para que os empregados
— que também devem ser cooperativistas — sejam recebidos como homens que desempenham funções de
que resultam economia e comodidade para quem utiliza os seus serviços. Neste caso, ou o sócio reconhecia a necessidade de corrigir o
seu modo de proceder ou se sentia
ofendido e era ele a tomar a i n i ciativa de se afastar.
Quanto ao fundo da questão debatida por Manuel Vaz dos Santos,
creio que ele está em erro, do ponto
de vista cooperativo. Na cabeça do
«Boletim» figura o nome de um Homem que teve a rara coragem de
afirmar o Ideal Cooperativo no seu
conjunto, como sistema emancipador. E chamou-lhe pelo seu verdadeiro nome.
Os indivíduos que residem fora
das áreas onde as cooperativas têm
as suas sedes nem sempre são os
melhor situados na vida. Muitas
das vezes são os que foram compeCont. 10
boletim cooperativista í)
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É necessário e urgente que
entremos em franca ligação,
pois se não estiverem unidos
os cooperadores em torno das
suas cooperativas, e estas em
torno da sua federação, as poderosas cadeias de lucrativistas que vivem dos ganhos desmedidos poderão pôr termo aos
nossos ideais, e aos planos que
vimos traçando para reunir organizativamente os cooperadores e as cooperativas.
Existe uma infinidade de
problemas comuns nas cooperativas. Partem do agregado
familiar, e podem chegar a
aglutinar milhares de famílias,
unidas no ideal cooperativo,
visto que para comer, vestir e
manter o lar, PARA N A D A É
PRECISA A POLÍTICA. Os
princípios da cooperação, nascidos em Rochdale, indicam o
que devemos fazer.
Mas é muito importante que
os cooperadores conheçam o desenvolvimento das cooperativas, as suas formas de gestão,
as suas possibilidades, e os seus
objectivos, mediatos e imediatos. É muito necessário que todos coincidamos no árduo labor
dirigido, não só a modernizar
as nossas cooperativas, mas
também a praticar o ensino, a
educação, o treino de todos
aqueles que, de uma forma ou
de outra, colaboram e trabalham para que as cooperativas
CENTRO

MOÇAMBICANO

DE E S T U D O S

COOPERATIVOS

jornal «Coop», órgão coopera^
tivista de Moçambique, dá a
agradável notícia da constituição
em Lourenço Marques, do Centro
Moçambicano de Estudos Cooperativos. O Boletim Cooperativista
congratula-se pelo início em Moçambique duma instituição cooperativa de carácter cultural e espera
a cooperação conjunta na divulgação da doutrina educativa e realizações cooperativistas.
Igualmente são de destacar os
esforços que se estão a realizar em
Moçambique para a constituição do
Banco Popular Cooperativo.
10 boletim cooperativista

tenham uma marcha ascendente e normal.
Nós, e a maior parte das
cooperativas que fundamentam
a sua vida em função do poder
de compra dos cooperadores,
cremos que não basta tão somente ensinar. Há que realizar uma verdadeira educação;
há que possuir quadros convenientemente preparados comercialmente, administrativamente, socialmente. Não basta
termos uma cooperativa que
vende muito, ou que tem muitas lojas. Há que impregnar de
gosto e de eficácia social todo
o âmbito da cooperativa, e para
isso nada melhor do que criar
obras sociais que liguem à nossa obra o cooperador e a sua
família. O nosso sentido educativo deve dirigir-se de preferência à mulher e à criança.
A formação da mulher e a criação de Clubes de Estudos Cooperativos e de ensino, é o caminho que nos levará às metas
por que todos ansiamos.
Um problema palpitante no
nosso tempo é a modernização
das lojas cooperativas. Para
obter uma sã racionalização,
há que f azê-la preceder da educação. Isto é, a compenetração
dos que integram a Entidade
Cooperativa, nas suas formas
de empresa e associação.
As Entidades ou Associações
Cooperativas devem pensar, em
primeiro lugar, em unir-se.
Desta unidade nascerão as
compras em comum, e a criação de comissões que trabalhem
para o bem comum, e para um
mundo melhor. Sempre que
possível, deverá haver uma Entidade cooperativa em cada região que englobe as diferentes
lojas ou cooperativas, para depois se chegar à Federação de
cooperativas regionais, a seguir a uma grande Federação
cooperativa nacional, e depois
internacional.
Hoje as grandes organizações cooperativas centralizam
nos seus armazéns a venda de
produtos alimentares, junta-

mente com os de vestuário, utilidades e artigos do lar. Quer
dizer, não organizaram ainda
a verdadeira forma de distribuição, separando os géneros
alimentícios dos restantes de
que precisa o núcleo familiar.
Mesmo que existam lojas dos
primeiros, é indispensável montar grandes armazéns de artigos de vestuário, utilidades domésticas, e tudo o que é necessário à família.
Se as cooperativas funcionarem com as suas comissões culturais, fiscais, de ensino, formação, preparação, valorização, finanças, compras e vendas, informação, propaganda
e relações, as suas obras serão
cada dia mais eficazes, e n ã c ^
há a menor dúvida de que os
cont. 12
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lidos a sair dos centros citadinos
para onde têm de se deslocar todos
os dias, dispendendo elevada percentagem do seu salário em transportes, além de mais tempo gasto
para cumprir um mesmo horário
de trabalho.
Em sistema associativo evoluído,
as necessidades de cada um são
compreendidas no todo, representado pelo agregado social. SeriaB|
completamente impossível e s t a b e l e ™ '
cer uma quota exacta de cada sócio
em função dos serviços que presta
e dos que recebe. A entreajuda
nunca poderá praticar-se com um
tal critério.
Nas próprias empresas capitalistas o trabalho j á não é remunerado
segundo a produção de cada um,
como nos tempos do trabalho de
empreitada, que fez a sua época.
Com os defeitos inherentes à falta
de preparação individual, o sistema
geralmente seguido é dar um salário igual sem ter em conta se a
produção também f o i igual. Não
quer isso dizer que se não usem
outros meios de correcção. Esse
salário proporciona a mesma aquisição de produtos aos que contribuíram com menos trabalho.
Se isto é assim com as entidades
patronais, como se poderá defender
o contrário em sistema cooperativista?
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que em tão pouco tempo conseguiram le- rectivas, conhecimentos técnicos de comer
var um organismo jovem a mostrar tais cialização e de mercados.
sintomas de raquitismo.
3 — Financeiras:—Existência de um
Estas poder-se-ão dividir em:
baixíssimo capital realizado em relação
aos seus estoques e ao movimento, que se
traduz em percas constantes dos descona) INTERNAS
tos e mesmo de crédito, verificando-se
1 — Corpos Gerentes: — Deficiência da mesmo durante o ano da nossa gerência
escolha dos elementos que constituem pe- cortes de fornecimentos em consequência
las cooperativas associadas, na medida de pagamentos em atraso.
em que não contribuem com os seus melhores elementos para aquele organismo b) — EXTERNAS:
que é de considerar de maior responsa1 — Falta de apoio das cooperativas
bilidade no Movimento. Esta deficiência associadas que colocam a «UNIÃO» em
é tanto mais acentuada quanto é sabido pé de igualdade com qualquer outro forque a preparação dos corpos directivos necedor alheio ao Movimento Cooperanas cooperativas associadas é baixa.
tivo, dando-lhes mesmo por vezes prefe2 — Funcionários: — A inexistência de rência, colaborando assim com aquele secempregados qualificados e especializados, tor que por princípio se propunha elimisobretudo um gerente com qualidades di- nar. Além do enfraquecimento a que

conduz o cooperativismo de consumo, evidencia uma grande falta de formação
cooperativa da parte dos elementos responsáveis pela sua orientação.
Achamos ser esta falta de integração
a causa fundamental da debilidade do
Movimento.
2 — A existência de grande número de
pequenas cooperativas, em áreas restritas,
que se traduz em dispersão de esforços
do j á de si reduzido número de colaboradores e delapidação das fracas disponibilidades económicas.
Para melhor esclarecer este estado de
coisas, apresentamos seguidamente o movimento geral e através da UNICOOPE
de algumas das suas cooperativas associadas, cujos números nos foi possível
obter e que devem corresponder à genelidade.

Q U A D R O S
Ano de 1961
>

Cooperativas sócias

Caixa Económica Operária
Segunda Comuna
Popular Barreirense
União Pragalense
Almadense
Banheirense
Piedense
TOTAL ...

Movimento Geral

440.027$36
728.9G6S56
901.0S4S15
3.145.678895 (3)
7.246.263833 (3)
773.462810
9.857.345815

Movimento através
da Unicoope

Percentagens
Relativas

74.904890
110.870$90
129.034Ç70
377.989870
513.328870
99.927800
575.468$50

17%
15%
14%
10%
7%
12%
6%

1.881.524S40

23.092.827860

Média . . . 12%

Ano de 1962
Caixa Económica Operária
Segunda Comuna .
Popular Barreirense
União Pragalense .
Almadense
Banheirense
Piedense
A Linha do Estoril
Barcarena
A Esperança .
Imprensa Nacional
Economia Emancipadora . .
Aliança Operária

570, 267884
694.204S17
853. 045834
3.678, 707858
7.877. 128S28
809. 881$20
11.280. 699S15
950. 607S20
1.224.836§75
3.985. 154$S0
1.761. 018$90
408. 944S50
1.231. 653860

TOTAL

35.326.149861

(1) —Volume total de compras da Coo
perativa.
(2) — Volume de fornecimentos aos só
cios.
(3) — Só as secções com artigos de pos
sível fornecimento imediato pela U N I COOPE.
Após esta rápida análise da situação
da UNICOOPE, só nos resta apontar
algumas das medidas a tomar em defesa do movimento, que a não serem encaradas com realismo e desejo de actuação, em breve espaço de tempo, poderá
conduzir ao seu aniquilamento.
Porque achamos o Projecto de Resolução para os Problemas de Unidade elaborado pelas cooperativas de consumo
do Norte, bem estruturado, permitimo-

(3)
(3)
(3)
(D
(2)
(2)
(2)

12%
14%
19%
8%
5%
10%
6%
8%
5%
1%
7%
20%
8%

71.039810
103.939$10
169.914813
314.120830
470.060?60
83.186810
714.550810
85.339850
70.101850
39.884870
130.081870
92.578850
104.715810
2.449.616S60

-nos transcrever alguns dos caminhos
nele apontados:
«Uma planificação central de compras
e abastecimentos, em colaboração com a
UNICOOPE, para todas as cooperativas
associadas, para extracção de vantagens
inerentes às aquisições em grandes quantidades».
«Um serviço de estudos técnieos-económicos visando: a unificação de processos contabilísticos das cooperativas e
a criação de uma super-contabilidade
cooperativa; uma normalização dos relatórios e contas capaz de permitir uma
estatística cooperativa; a criação de um
conselho económico orientador e integrador das actividades parcelares referentes
à recuperação de capitais dispersos ou
mal empregues, à planificação do mer-

Média

9,4%

cado consumidor, a racionalização das
zonas de distribuição e a sua exploração
conjunta, etc».
«Um centro de preparação de militantes cooperativistas e de profissionalização de pessoal dirigente e auxiliar
para as cooperativas e seus depósitos de
abastecimentos».
«A cooperação com a UNICOOPE em
todos os assuntos, e em especial nos planos económico, técnico e cultural, procurando contribuir para o seu desenvolvimento e devida estrturação à base nacional».
SEGUROS
A nossa carteira de seguros continua
aumentando. No exercício de 1963, aufecont. 12
boletim cooperativista 11
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seus planos serão coroados de
êxito.
Há que trabalhar precisamente sobre estes temas. Mas
trabalhar, não com fins, particulares, mas sim colectivos.
Na cooperativa temos trabalhadores, técnicos, administradores, os quais, estando ao serviço dela, recebem os seus salários. Eles podem muito bem,
depois do seu trabalho, entregar-se à cooperação, realizando, na medida dos seus conhecimentos, outras formas de
solidariedade e ensino. Nós, na
nossa cooperativa, além de conceder-lhes uma tarde livre por
semana, aceitámos que um representante dos empregados da
cooperativa faça parte da D i recção. É a chamada cogestão
no trabalho.
Independentemente disso, temos de dispor de professorado
especial diplomado para dirigir as diferentes formas de ensino e educação ou formação
dos associados e seus familiares. Tanto uns como outros devem ser dirigidos por um representante da parte a que
chamamos ASSOCIAÇÃO, a
qual deve erigir-se em motor,
vigilante, fiscal, condutor e garante das obras sociais. E acima de tudo dispor em cada cooperativa de homens preparados
que possam, quando chegar o
seu dia, ser designados pela Assembleia para dirigir os seus
destinos.
Dirigir, programar, actuar,
controlar, analisar e desenvolver os trabalhos é o que compete àqueles que dirigem cada
ano as cooperativas. Porque
não basta organizar e deixar
depois que a organização marche sozinha, pelo contrário, há
que mantê-la e melhorá-la. Para isso há que i r aplicando novos métodos e analisar cada
operação e cada obra, na certeza de que caminhamos bem e
com segurança.
O vosso movimento cooperativo, Portugueses, está muito
bem orientado. Nessa linha cie12 boletim cooperativista

vemos estar todos. Não basta
a prestação de trabalhos na
cooperativa ou a colaboração
espontânea. Há que fazer com
que a VOCAÇÃO se imponha,
e que nas cooperativas estejam
presentes a A U T E N T I C I D A DE, a PUREZA e a I N T E GRIDADE.
Nós, cooperadores de Bilbao,

sentimos no mais recôndito dos
nossos corações esta necessidade de desenvolver a cooperação.
Nesta rota e no persistente labor que a cooperação exige, esperamos encontrar os cooperadores portugueses, para melhor
facilitar o caminho aos objectivos traçados que comumente
nos afectam.

0 Relatório da Unicoope - GRITO DE ALERTA!
riram-se Esc: 26.4G7Ç50 de Comissões,
mais 7.445ÍÇ80 que no ano anterior.
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Desenvolve sempre bastante actividade esta Secção, a cargo do Sr. Dr. Roque Laia e mantida por contribuições das
cooperativas associadas e interessadas.
BOLETIM

situação» o resultado do exrecício foi deficitário; apresenta-nos um prejuízo de
38.332S89. E é de notar que não compreende quaisquer amortizações do activo
imobilizado que rigorosamente deveriam
ser feitos.
CONCLUSÃO

COOPERATIVISTA

Concluímos pedindo às cooperativas associadas reunidas em Assembleia Geral
a votação das seguintes propostas:
Que todas se comprometam a, desde
já consumirem 25% na UNICOOPE;
Que as cooperativas associadas passem
a reter 25% dos seus bónus ao consumo
e o depositem na UNICOOPE para capital de maneio, em moldes a estudar;
ASSOCIADAS E CAPITAL
Que seja encarada a urgente reforma
No ano de 1963 inscreveram-se sócias dos Estatutos e dos métodos de trabalho;
Que passe a conta «Déficit a Amoras seguintes cooperativas aumentando o
número de associadas para 59 coopera- tizar» a saldo negativo do exercício.
Lisboa, 30 de Março de 1964.

Mercê da assiduidade e persistência da
Sr. Dr.* D. Lúcia Nobre e do Sr. Eng."
Vasco de Carvalho manteve-se a regularidade da publicação do Boletim Cooperativista, órgão do Movimento, que deveria ser distribuído aos sócios de todas
as cooperativas.
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Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros dos Caminhos de Ferro do M i nho e Douro.
Cooperativa «A União de Algés».
Cooperativa, dos Funcionários Civis de
Coimbra.
Cooperativa do Pessoal da Companhia
Portuguesa Rádio Marconi.
Cooperativa de Produção e Consumo
Progresso Mafrense.
Cooperativa de Crédito e Consumo
União e Boa Vontade.
Os capitais subscritos subiram de
252.500$00 para 258.500$00 e os realizados, de 229.000-500 para 238.500$00.
RESULTADOS
De acordo com a explicação atrás exposta no capítulo «A UNICOOPE — Sua

BOLETIM
R U A

D O

A DIRECÇÃO
O Presidente, pela Cooperativa
LIVRELCO
a) Alvaro Soares de Melo
O Secretário, pela Caixa Económica
Operária
a) Desidério Costa
O Tesoureiro, pela Cooperativa
do Pessoal da Companhia dos Telefones
a) Marcolino Duarte Ferreira
O Vogal, pela Cooperativa A Sacavenense
a) Joseph Clemens
O Vogal, pela Cooperativa Segunda
Comuna
a) António Gonçalves

COOPERATIVISTA

C R U Z E I R O ,
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-
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Comp. e I m p . n a G r á f i c a Boa Nova. L d a . - R u a Alves Torgo, 2-A - Lisboa
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