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42.° DIA MUNDIAL DA COOPERAÇÃO
Sábado 4 de Julho de 1964
MENSAGEM DA ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL
A Aliança Cooperativa Internacional saúda cordialmente as organizações filiadas de 53 países
seus 17'U milhões de cooperadores, por ocasião de 42.° Dia Cooperativo Internacional:

e os

' ACENTUA a necessidade dos seus filiados, quer produtores quer consumidores, conjugarem os
seus esforços para o desenvolvimento, manutenção e repartição dos produtos alimentares através do mundo;
sobre o papel do Movimento Cooperativo no desenvolvimento do progresso económico e social para um
bem estar e uma civilização de níveis mais elevados; sobre a interdependência dos povos e dos países
tal como se manifesta pelos contactos crescentes entre as cooperativas em todos os lugares; e sobre a
necessidade de alargar o domínio e as perspectivas de uma livre permuta internacional que permita a realização de uma economia mundial sólida que constitua uma base de liberdade para toda a humanidade;
A F I R M A a sua convicção de que o problema mais urgente dos nossos dias é o do estabelecimento de
uma paz e de uma segurança duradouras;
REGOSIJA-SE com os esforços empreendidos para evitar uma guerra termo-nuclear, para conseguir um desarmamento geral, sob o controle internacional, de maneira a libertar os povos das imensas
despesas militares actuais e a lutar eficientemente contra a pobreza existente nos vários lugares da terra
de uma maneira realmente substancial; o tratado que baniu as exeperiências nuclares na atmosfera, nos
mares e na alta atmosfera f o i calorosamente acolhido pelos nossos milhões de cooperadores que desejam que
ele se revele um passo importante que será seguido por outros de uma significação mais peremptória;
e, LEMBRANDO as declarações do 22.° Congresso de Aliança Cooperativa Internacional realizado em
Bournemouth, em Outubro de 1963;
INSISTE com as suas organizações filiadas sobre a necessidade acelerar nos respectivos movimentos cooperativos nacionais, as reformas de estrutura urgentes que sejam necessárias para atingir um grau
cont. 24

SOCIEDADE C O O P E R A T I V A
DOS PEDREIROS PORTUENSES
No seu relatório a Direcção de 19G3
afirma que a indústria dos granitos polidos tem permitido a expansão do nome
da Cooperativa tanto em Portugal como
no estrangeiro, contando-se entre os países clientes o Canadá, a Inglaterra, a
Itália, a Alemanha, a Suiça, a França, o
Benelux, a África do Sul, as Rodésias, os
Estados Unidos e o Japão.
O Stande desta Cooperativa na Feira
Internacional de Lisboa de 1963 constituiu um sucesso dos mais notáveis. Tivemos ocasião de admirar também este ano,
no mesmo certame, as obras expostas e
certamente os elogios não faltaram quer
das entidades oficiais, quer dos técnicos
ou dos industriais da construção, sem f a lar do público em geral.
A acção social da Cooperativa tem-se
desenvolvido de forma ascencional. Aos
auxílios na doença, na reforma e na compensação dos salários aos associados de
idade mais avançada, juntou-se agora
o auxílio às viúvas dos reformados.
Os valores dos subsídios pagos em 1963
atingiram mais de 23S contos.
O posto médico foi apetrechado com um
moderno aparelho de radioscopia. A Escola Profissional demonstrou também no
ano transacto a sua utilidade e eficiência.
A Cooperativa dos Pedreiros Portuenses findou o ano de 1936 com 386
sócios. A todos eles e especialmente aos
Corpos Gerentes endereçamos as nossas
entusiásticas saudações pelo elevado expoente que é a sua Cooperativa no campo da Cooperação Operária de Produção
e pela mais bela representação que é do
Cooperativismo português.
coopí-iuTtvA
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PORTUENSE

.0 Relatório da Gerência de 1963 abre
com uma referência ao Dia Internacional da Cooperação que este ano se celebra a 4 de Julho.
A actividade social desta cooperativa
continuou a exercer-se através dos seus
Serviços Médicos e de Enfermagem e dos
seus Serviços Jurídicos.
Mercê de uma criteriosa e cuidada
orientação a Tipografia da Cooperativa
continua a manter um nível técnico incontestável. No ano passado f o i enriquecida com uma nova máquina de impressão que importou em cêrca de 300
contos, além de outras aquisições. A t i pografia continua a ser um forte esteio
que permite a satisfação de encargos que
beneficiam a massa associativa.
A actividade cultural foi também notável em 1964, apontando-se principalmente a festa infantil do Natal, a exibição
dos filmes «Maré Enchente» e «O Mar
que j á não era» que, mercê do seu carácter cooperativista, foram presenciados
com muito interesse, e o enriquecimento
da Biblioteca.
O mesmo relatório refere-se amavelmente ao «Boletim Cooperativista» e ao
aumento de exemplares requisitados pela
Cooperativa, referência que muito agradecemos.
No ano de 1964 foram admitidos mais
133 sócios efectivos e 334 sócios auxiliares.
Em 31 de Dezembro a Cooperativa do
Povo Portuense tinha 2.456 sócios efectivos e 11.278 sócios auxiliares.
A Cooperativa do Povo Portuense continua a ser uma unidade de valor dentro
do nosso movimento, com uma acção preponderante. Saudamo-la vivamente pela
actividade desenvolvida no ano transacto.
2 boletim cooperativista

COOPERATIVA
DOS T R A B A L H A D O R E S
DE P O R T U G A L

A Comissão Cultural desta Cooperativa levou a efeito na sua séde
colóquios subordinados ao tema genérico de «Discussão sobre problemas do Cinema actual», dirigidos:
No dia 20 de Junho — por Manuel Ruas.
No dia 24 de Junho — por A l fredo Margarido.
No dia 27 de Junho — por José
Vaz Pereira.
Estes colóquios tiveram a cooperação do Cine-Clube I M A G E M .
Damos com prazer publicidade
a mais esta iniciativa da Comissão
Cultural da C. T. P.
C 3 3 P [ : R À 7 í V A POPULAR
CS /V'.37:EH RA DA M A I A
A Direcção de 1963 termina o seu
relatório com a seguinte frase que atesta
o bom espírito de cooperação que reina
dentro da sociedade: «poios resultados
apresentados poderá concluir-se que a
nossa acção se devolveu sem dificuldades,
pois todos cumpriram
integralmente».
Registamos com muita satisfação este
final de relatório, que contrasta de um
modo muito favorável para a Direcção,
com as queixas que vulgarmente se ouvem contra a falta de espírito cooperativista.
A falta de bacalhau afectou o movimento comercial que se cifrou em 2.575
contos. O retorno foi de 6%.
A acção social tem sido notável ainda
que modesta. Citamos: prémios aos f i lhos dos sócios aprovados na 4." classe;
25 subsídios de parto; auxílios aos associados, quando impossibilitados de trabalhar. Funciona ainda uma Caixa de
Crédito que goza de boa reputação entre
os associados.
Os Serviços Médicos traduziram-se por
205 consultas domiciliárias e 1.221 consultas no Posto da Cooperativa.
O «Boletim Cooperativista» felicita os
cooperadores de Moreira da Maia pelos
êxitos que tiveram no ano de 1963 e certamente se manterão no ano que decorre.

C A I X A ECONÓMICA OPERÁRIA
Refere o Relatório da Direcção o esforço desenvolvido no sentido de melhor
servir os associados consumidores, o qual
se traduz por uma modificação do estabelecimento, mudando a secção de víveres e criando as de fanqueiro, louças e
vidros, plásticos, perfumaria e artigos
electro-domésticos. Também começaram a
funcionar no ano passado a secção de
barbearia e o balneário que, mercê do
bom acolhimento que tiveram por parte
dos associados, constituem um bom êxito
da gerência de 1963.
O consumo subiu de 607,3 contos em
1962 para 730,5 contos em 1963, o que representa um aumento de 20%.
Assinala ainda o Relatório a actividade
da Comissão Cultural, a qual deu uma
assistência permanente à Biblioteca, promoveu sessões culturais e conferências
integradas nas festas do Dia Mundial
da Cooperação, e o trabalho da Secção
Desportiva, ambas procurando desenvolver o convívio entre os associados.
Ainda como iniciativa da Comissão Cultural citamos o «Jornal de Parede» com
o qual se procura ligar mais os associados à Cooperativa.
A Direcção afirma no seu relatório,
referindo-se à Unicoope: «...Vamos adquirindo sempre que possível, os mais diversos géneros e artigos ali existentes,
esperançados em que as circunstâncias
nos permitam um dia, que desejamos seja
breve, abastecer-nos exclusivamente dos
seus armazéns».
Foi atribuído ao consumo o bónus de
2%
O movimento associativo registou a entrada de 136 sócios em 1963, havendo no
final deste ano 624.
Registamos com contentamento o progresso que a Caixa Económica Operária
vem revelando de ano para ano, bem como a acção no campo cultural, e aqui
deixamos expressos os nossos votos pela
continuidade de um bom trabalho.
SOCIEDADE

COOPERATIVA

DE LORDELO DO OURO

O Relatório desta Cooperativa refere
com justificado orgulho a inauguração
do Novo Edifício Social pelo esforço, dedicação e sacrifício que ele representa e
por ter sido possível graças à compreensão dos associados.
Apesar dos encargos provenientes da
construção da nova séde foi possível distribuir 4% de retorno. O valor total do
consumo foi de 5.451 contos.
A P E N S I O N I S T A — SOC. C O O P E R A T I V A
No ano de 1963 entravam 251 novos
DO PESSOAL DA IMPRENSA N A C I O N A L
associados. No final do ano o número
total destes era de 2.241.
Felicitamos os cooperadores de LordeO Relatório da Gerência de 1963 mostra que esta cooperativa tem vindo a au- lo por terem conseguido realizar a sua
mentar o seu movimento de vendas, pois ambição de um novo edifício.
passou de 1.686 contos em 1961 para
1829 contos em 1963.
Além da distribuição de artigos de con- C O O P E R A T I V A DOS FUNCIONÁRIOS
sumo a Cooperativa serve os associados C I V I S DE V I S E U
com empréstimos que, em 1963, atingiram
o total de mais de 440 contos, e com a
sua cantina, a qual foi remodelada para
O Relatório da Gerência cita com enmaior benefício dos cooperadores da Im- tusiasmo a continuação das inscrições de
prensa Nacional.
novos sócios, tanto da cidade como dos
Foram admitidos mais 26 associados concelhos limítrofes e os melhoramentos
em 1963 tendo fechado o ano com 559.
que se introduziram nas suas instalações
O mesmo relatório refere-se errada- e trouxeram maiores benefícios aos assomente ao «Boletim Cooperativista» como ciados.
sendo o Boletim da Unicoope, mas mosIniciou-se no ano de 1963 a distribuitra o interesse que ele mereceu à D i - ção domiciliária por meio de um veículo
recção cessante.
motorizado.
Foi atribuída com retorno a imporForam distribuídos 5% de dividendo às
tância de 55.381$00.
acções e 4% de retorno.
O «Boletim Cooperativista» saúda a
Expressamos aqui as nossas felicitaPensionista pelos bons resultados obtidos ções aos cooperadores de Viseu pelo proem 1963.
gresso da sua sociedade.

PAGINA
DAS
COOPERADORÁS
POEMA

A minha vida é o mar o A b r i l a rua
O meu interior é uma atenção voltada para fora
O meu viver escuta
A frase que de coisa em coisa silabada
Grava no espaço e no tempo a sua escrita
Não trago Deus em mim mas no mundo o procuro
Sabendo que o real o m o s t r a r á
Não tenho explicações
Olho e confronto
E por método despi o pensamento

O Engenheiro Franklin Guerra Pereira
coloca a faixa arco-lris à cooperadora
do ano, Sr." D. Maria José Castro dos
Santos, da Coop, da Foz

AS

O quadrado da janela
O brilho verde de Vesper
O arco de oiro de Agosto
O arco da ceifeira sobre o campo
A trémula mão do pedinte
São minha biografia e são meu rosto
Por isso não me peçam cartão de identidade
Pois nenhum outro senão o mundo tenho
Não me peçam opiniões nem entrevistas
Não me perguntem datas nem morada
De tudo quanto vejo me acrescento

COOPERADORÁS
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PRESENÇA

E a hora da minha morte aflora lentamente
Cada dia cada dia preparada
SOPHIA D E MELLO
(De
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C O O P E R A T I V A DO POVO PORTUENSE

Um aspecto da assistência
a
representa
cão da peca MA SINA,
de «Os Plebeus
Avinlensesi)
!>o]H iru cooperai ívista 3

A constituição e entrada e m funciona
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campanha
campanha
OS COLÓQUIOS SOBRE
A IMPRENSA C O O P E R A T I V A

E A S SUAS JUSTAS CONCLUSÕES

Na série de colóquios organizada
pelo A T E N E U COOPERATIVO,
iniciativa feliz a que temos dado o
merecido relevo, foram, e muito
bem, incluídos quatro colóquios sobre «as cooperativas e a sua imprensa», em que se discutiu principalmente a missão do «Boletim Cooperativista» no fortalecimento e desenvolvimento do Movimento Português de Cooperação.
Conduziu os referidos colóquios
a Sr. Dr. Lúcia Nobre que pôs em
evidência o papel desempenhado
pela imprensa cooperativa no mundo, bem como a atenção que ela tem
recebido e continua a receber das
organizações cooperativas e dos
próprios
cooperadores.
Chamou
aquela nossa amiga a atenção dos
assistentes para o contraste do que
sucede entre nós, socorrendo-se da
exposição, feita numa das últimas
campanhas, pelo cooperador nortenho, Sr. Hernâni Rodrigues, quando comparou o número de associados das cooperativas com os exemplares que lhes requisitam.
Tivemos o prazer de assistir a
interessantes intervenções, por parte dos assistentes aos colóquios, que
tiveram o mérito de mostrar haver
ideias justas àcêrca da importância do «Boletim Cooperativista» no
f u t u r o da nossa organização cooperativa e de revelar não ser total
o alheamento em face dos nossos
problemas de doutrinamento e formação dos cooperadores.
É-nos muito grato registar que
em todos os colóquios se chegou a
conclusões que se podem assim resumir:
— O Boletim deve ser enviado a
todos os associados das Cooperativas, como um direito que
é inalienável a todos eles.
— A distribuição, tal qual se faz
hoje, em muitas cooperativas,
no acto da entrega dos géneros, é imperfeita por ser muito irregular.
a

a
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Com a vinda ao Porto do Presidente da Assembleia Geral da U N I COOPE, António Graça, no passado
dia 18 de Julho, expressamente
para dar posse aos membros eleitos dos Corpos Gerentes do Armazém Regional do Norte, ficou legalizada a primeira secção da U N I COOPE a funcionar no nosso País.
Tudo começou num significativo
e inédito acto de posse ocorrido na
Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros, para o que f o r a m convidados a assistir os componentes das
Direcções das Cooperativas congéneres, no dia 9 de Janeiro de 1963
e que f o i seguido de um colóquio,
no qual f o r a m debatidas as ideias
precursoras da unidade cooperativa
e demonstrada a necessidade de uma
maior cooperação entre todas as
Cooperativas para que a indispensável unidade fôsse um facto.

A reunião efectuou-se, novas reuniões se levaram a efeito, não só na
Cooperativa de Lordelo do Ouro
como também nas da Foz e da A r rábida e, depois de um trabalho demorado, concentrado num estudo
em profundidade, surgiu finalmente o «Projecto de Resolução para os
Problemas de Unidade» que f o i distribuído a todas as cooperativas de
consumo do Porto e arredores, e o
«Boletim Cooperativista»
publicou
na íntegra no seu número de Dezembro do referido ano de 1963.
Porém, fazer compreender a alguns dirigentes de algumas cooperativas as vantagens resultantes de
levar por diante, até à concretização de uma decisão que conduzisse
efectivamente a uma unidade cooperativa não f o i tarefa fácil.
Havia e há ainda um grupinho
de cépticos, agora j á mais pequeno,
Encontravam-se presentes mui- felizmente, que não acredita ou f i n tos representantes das seguintes ge não acreditar no triunfo do A r mazém Regional, parte integrante
cooperativas de consumo:
da UNICOOPE, conforme Regulamento aprovado na histórica reu— da Foz do Douro
nião de 16 de Maio de 1964, rea— da A r r á b i d a
lizada na Cooperativa de Lordelo
— de Lordelo do Ouro
do Ouro, na Cooperativa cujos
— «Esperança da V i a Norte»
actuais dirigentes não quiseram
— dos S. M . Gás e Electricidade
aderir.
— de Aldoar
— de Moreira da Maia
Mas, sabendo bem a responsabi— dos Funcionários Públicos
lidade que lhes pesa sobre os ombros, todos quantos tomaram o ene logo ficou assente efectuar-se nova cargo de pôr em funcionamento o
reunião na Cooperativa de Lordelo Armazém Regional tudo f a r ã o para
e o mais depressa possível.
provar as maravilhosas virtudes da
— A distribuição deve ser feita
a partir dos próprios serviços
do Boletim Cooperativista, directamente para as moradas
dos associados.
— O encargo anual de 8$40 poleada associado, incluindo a
franquia postal, não é incomportável para as cooperativas.
Estas conclusões têm o nosso
mais entusiástico aplauso, tanto
mais que j á aqui, nestas mesmas colunas, defendemos a necessidade de
serem tomadas resoluções concordantes.
Estamos gratos, por todos os motivos, ao Ateneu Cooperativo e à
Unicoope que tiveram a iniciativa
desta série de colóquios e também
aos intervenientes que neles souberam defender a posição que o
Boletim Cooperativista deve tomar
no nosso Movimento.
Os colóquios f o r a m portanto encorajadores, tanto para nós, como
para as cooperativas, embora, infelizmente, a eles tenham faltado
algumas sociedades que tinham sido convidadas. Esperamos que es-

tas cooperativas não deixem, por
esse facto, de apoiar aquelas conclusões.
O encorajamento que eles const i t u í r a m traduz-se por um impulso inadiável para se i r mais além
do que estamos na distribuição e
expansão do «Boletim Cooperativista». A Unicoope assim compreendeu e tomou j á uma decisão de longo alcance que permitirá começar
imediatamente, de acordo com uma
das conclusões, a distribuir o Boletim Cooperativista directamente
para as residências dos associados
das Cooperativas: a Unicoope adFalta agora, apenas, que as Cooperativas nos entreguem as listas
dos seus associados com as respectivas moradas.
Estamos certos de que as Cooperativas, que enviaram os seus delegados aos colóquios, responderão
imediatamente à chamada, e muito
esperançados que as outras não f a l t a r ã o a seu tempo, tanto mais que
algumas j á aderiram ao sistema
que agora vai ser posto em prática.

mento

do Armazém

cooperação quando é verdadeiramente sentida. Mas sabem mais, sabem que só entrando em novos r u mos de planificação, organização e
concentração se poderá levar o movimento cooperativo português a
aproximar-se dos níveis europeus,
os mais evoluídos, eliminando-se um
atraso de mais de 50 anos.
O pequeno gráfico da distribuição de vinhos j á efectuada directamente pela produção cooperativa
agrícola às Cooperativas aderentes
e às que se estão a abastecer ao
abrigo dos A r t . 14.° e 15.° do Regulamento, durante o mês de Julho,
mostra o que pode v i r a ser a verdadeira função do Armazém Regional, se continuar a melhor colaboração, como aliás se espera, em face
do compromisso assumido por todas as Cooperativas associadas ao
aprovarem o Regulamento Interno
do Armazém.
A seguir ao vinho — o primeiro
produto a ser distribuído — outros
se seguirão, tais como: massas alimentícias, farinhas, produtos «Nestlé», outros produtos lácteos, margarinas, bolachas, conservas, sal em
pacotes, sabonetes e «stikes» para
a barba da marca Unicoope, sejam
os da primeira série.
Depois, em fases sucessivas, serão distribuídos mais os seguintes:
grão de bico, vassouras, vinhos do
Porto, batata, óleos, azeites, vinagres, milhóleo, produtos «Vouga»,
detergentes, especiarias, papel h i giénico, cafés, cevadas e sucedâneos, marmeladas, papéis de embalagem, milho, cosméticos, pastas
dentífricas, perfumes, etc. os quais
serão adquiridos nas quantidades
necessários aos consumos mensais
e imediatamente distribuídos pelas
Cooperativas, suprimindo-se sempre que possível armazenamentos,
com os inevitáveis bónus de cargas
e descargas e a imobilização de
grandes estocagens e do consequente capital, etc., ou sejam, para já,
os artigos e produtos que não estão ligados à inconcebível e inadmissível «chantage» do bacalhau, essa
vergonhosa imposição dos armazenistas fornecedores a que é necessário pôr cobro.
os

Regional do

Norte

Na aludida reunião histórica de
16 de Maio de 1964, aderiram e
consideraram-se fundadoras do A r mazém Regional do Norte as seguintes Sociedades que subscreve— Cooperativa de
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ram os respectivos capitais iniciais,
calculados em função do movimento de vendas, no quantitativo de
2,5% em relação ao volume do ano
anterior:

Aldoar . . . .
Arrábida.
. .
Fânzeres . . .
Foz
. . . .
Gás e Electric.
A. P. D. L. . .
Maq.e Fogueiros
Moreira da Maia
Povo Portuense .
Via Norte
. .
Total Esc. . . .

10.000$00
10.000$00
21.000$00
20.000$00
15.000$00 (a)
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
10.000$00
126.000$00

(a) Sancionou posteriormente a sua aderência.

e foram logo eleitos os primeiros acta da reunião aprovada e assicorpos gerentes que ficaram assim nada.
constituídos:
No dia 18 de Julho, como inicialmente se disse, tomaram posse os
eleitos e o Capital subscrito ficou
Mesa do Conselho Regional
logo realizado na sua quase totaliPresidente — Eng.
Franklin dade.
Guerra Pereira (Via N o r t e ) ; secreParalelamente às diligências para
tários — Fernando Cunha (Segu- legalização do Armazém, mantiros) e Mário da Cruz Picão ( A l - nha-se estreito contacto com as
doar).
Cooperativas de Produção Agrícola nortenhas.
Direcção
Com o elevado espírito cooperaPresidente — Eng. Luís Gon- tivista e as sobejas provas de verçalves Paulino (Via N o r t e ) ; vice- dadeira e efectiva cooperação que
-presidente —• Eugénio Augusto as Adegas Cooperativas t ê m disMarques da Mota (Foz) ; tesourei- pensado ao Armazém Regional, tudo
ro — Casimiro Godinho de Oliveira leva a crer que num futuro muito
(Aldoar); vogais — José Augusto próximo estejamos a ser abastecide Castro (Foz), Hernâni da Con- dos de cereais, tubérculos, ovos,
ceição Rodrigues (Maquinistas) e frutas, aves, carnes, etc., numa f r u Joaquim Fernandes V asconcelos tuosa interligação entre os dois sectores: de produção agrícola e de
(Gás).
consumo, acabando-se com o interDirector Executivo:
a eleger mediarismo parasitário, o que mais
oportunamente, visto tratar-se de onera os produtos sem qualquer benefício para quem os produz e, locargo remunerado.
gicamente, para quem os consome,
a não ser para ele próprio.
Comissão
Fiscal
Estuda-se j á a possibilidade de
Presidente — Dr. Fernando Fer- se v i r a instalar na cidade do Porto
reira da Costa ( F o z ) ; secretário — um Matadouro Frigorífico, realizaCooperativas
Joaquim Brás Azevedo (Maquinis- ção da União das
tas) e Relator — Arnaldo da Silva Agrícolas (presentemente ainda em
organização), constituído por capiTeixeira (A. P. D. L . ) .
Em 23 de Maio seguinte f o i a
0

0

UMA COOPERADOR A - U M ROLETIM
um cooperador • um boletim
uma c o o p e r a d o r a • u m boletim
noletim cooperativista

COOPERATIVA CONSTRUTORA
DOS PROFISSIONAIS
DA CONSTRUÇÃO C I V I L — S . C . R . L .
Esta sociedade em organização distribuiu a seguinte circular que publicamos
com muito prazer:
Aos cooperativistas e simpatizantes, em
especial aos profissionais da Construção
Civil:
Um grupo de camaradas vossos abaixo
mencionados, verificando há muito que
o alto nível de vida em muitos países se
deve em parte ao «COOPERATIVISMO»,
e vendo que entre nós também muito se
vem realizando; entre uma centena de
cooperativas de várias modalidades, destacamos para exmplo: «A Piedense» com
vendas globais de cerca de «VINTE E
TRÊS M I L CONTOS»; a «Coop. Agrícola
do Vale do Sorraia» que vendeu produC O O P E R A T I V A DE PRODUÇÃO E C O N S U M O

PROGRESSO MAFRENSE
Transcrevemos do Relatório da sua Direcção:
«Embora esta Cooperativa tenha apenas três meses de existência o seu movimento, o entusiasmo dos sócios, com a
sua rápida inscrição, trazem-nos a certeza
que a sua criação desde há muito se impunha, pelo muito que já se fez em tal
espaço de tempo. As más condições climatéricas, verificadas no último trimestre, a subida de preço das matérias primas para a adubação das terras e a falta
de braços, veio tornar incomportável a
situação da lavoura sobretudo da mais
frágil, por conseguinte não é de estranhar
o forte desejo dos agricultores em fundar
a sua Cooperativa, para defesa dos seus
legítimos interesses.
A ascensão do número de sócios foi
tal, assim como as operações efectuadas,
que muito nos alegraram e trazem-nos
a certeza de merecerem todo o nosso interesse.
Os benefícios da Cooperativa à Lavoura do Concelho de Mafra, fizeram-se
imediatamente sentir, acalmando anseios,
pela certeza dum futuro melhor.
Esperamos alargar mais e melhor a
nossa comercialização, até porque em breve devemos receber o leite da produção
dos nossos associados conforme autoriza a Portaria 19.9G6 e assim conseguiremos para o leite um preço mais compensador.
A actividade da nossa Cooperativa é
cheia de dinamismo, em cerca de três
meses inscreveram-se para cima dum milhar de sócios.
Em 45 dias, precisamente em 15 de
Novembro começámos a comercializar
adubos e forragens e se não o fizemos
mais cedo foi devido à demora da Câmara do Comercio de Mafra no registo
definitivo da Cooperativa.
Temos cerca de mil pedidos de admissão de sócios mas é-nos impossível por
enquanto dar satisfação a todos os pedidos, até porque se trata dum organismo
com cerca de 3 meses de existência, repetimos, não tem empregados, trabalhando nele apenas os seus directores e sócios
colaboradores, num admirável exemplo de
verdadeiro cooperativismo».
O «Boletim Cooperativista» expressa
os seus melhores votos por que os cooperadores de Mafra atinjam plenamente
os seus objectivos.
I» boletim cooperativista

tos de conta dos seus associados no valor
de DEZENAS de milhares de contos; a
«Coop. dos Pedreiros PORTUENSES»,
segundo o relatório que temos em nosso
poder, verifica-se que além de várias
propriedades, tem em fundos de RESERVA, mais de V I N T E M I L CONTOS,
e obteve no ano de 1963, lucros líquidos
de cerca 1 400 000$00 (mil e quatrocentos
contos) ; nesta conformidade resolveu
fundar uma cooperativa englobando todos os- profissionais da Construção Civil,
com os seguintes objectivos: Construir
prédios urbanos por conta própria; por
conta alheia e de empreitada, mediante
contrato; também se propõe fornecer
mâo-de-obra por acordo entre os interessados, por «EQUIPAS»; MONTAR UMA
ESCOLA ONDE SE APERFEIÇOE O
PESSOAL; criar um fundo especial, logo
que possível, para socorrer os sócios na
doença e no desemprego.
Haverá 3 grupos de sócios: São sócios
«FUNDADORES», todos os indivíduos
maiores de 21 anos, de qualquer classe,
que subscrevam um mínimo de cinco
acções de lOOípOO e as liberalizem até 31
de Dezembro de 1904; «EFECTIVOS»
os profissionais que subscrevam um mínimo de Esc. 100$00; «AUXILIARES»
todos que simpatizem com esta instituição, de qualquer profissão ou sexo, e também os aprendizes ou serventes. Os sócios «FUNDADORES», ficam com mais
regalias; é entre eles que se nomeiam
os Corpos Gerentes e o «CONSELHO
TÉCNICO»; também são os primeiros a
ser chamados para exercer a sua actividade nos trabalhos da sociedade.
Todos os sócios ficam interessados nos
lucros da cooperativa e terão uma percentagem em todos os trabalhos que
angariarem para a mesma.
Serão em breve elaborados os «ESTATUTOS» e submetidos à Assembleia Geral para serem aprovados pelos sócios.
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CRÉDITO S O C I A L POVEIRO
Abre o Relatório desta prestimosa Cooperativa com uma citação de Totomianz
e com um bem destacado apêlo onde se
lê: L E I A E PROPAGUE O «BOLETIM
COOPERATIVISTA» órgão do cooperativismo português, referência que muito
agradecemos.
Os levantamentos do cofre social atingiram durante a gerência mais de 207
contos. O capital em giro no f i m de 19(13
era de 497 contos.
Foi atribuído a bonus 15.805$00. A propósito a Cooperativa informa que pelo
novo Código das Contribuições e Impostos, os bónus atribuídos aos sócios das
Cooperativas estão sujeitos ao imposto
de rendimento de capital, ou seja de 6,1%,
disposição esta que nos parece dever ser
revista por não se tratar de sociedades
lucrativistas.
Foram admitidos mais 7 sócios em 1963
passando a haver o total de 87 sócios.
Nesta pequena Cooperativa alberga-se
um grande espírito cooperativista e é
notável a sua acção no domínio do crédito popular. O «Boletim Cooperativista»
saúda com muita amizade os cooperadores poveiros.

cooperar!
OS TRANSPORTES AO D O M I C Í L I O
por M I G U E L

V A Z DOS SANTOS

Cooperativa

dos

Profissionais

de Seguros do Sul de Portugal

Através do nosso Boletim, quero apresentar as minhas homenagens, em geral, a todos quantos se preocuparam, e
se ocupam, em proporcionar um futuro
mais fácil à humanidade, pela via do
Cooperativismo. Em especial ao sublime
mestre António Sérgio, e em particular
ao Senhor José Francisco, do Ateneu
Cooperativo, que se dignou dedicar a sua
atenção ao meu trabalho aqui publicado,
com este mesmo título.
Devo esclarecei , todavia, o Senhor José
Francisco, que a sua intervenção, neste
problema, me deixou ficar com as mesmas dúvidas e, em consequência, com a
certeza de que o meu pensamento sobre
o problema dos transportes ao domicílio
continua válido e pertinente.
Pode o meu oponente não concordar e
continuar pensando que eu estou em erro.
Tal circunstância, porém, só por si,
não me pode levar a mudar de opinião.
E pela razão simples de que continuo
a pensar que não é Cooperativista aquele que obriga a Cooperativa a gastos
para os quais não concorre com a necessária contra-partida e ainda muito
menos o é aquele que, por via do qual
o Senhor José Francisco me dá o esclarecimento, sobre os monta-cargas, no último número deste Boletim. E continuo
a pensar que estou dentro da lógica porque, segundo a teoria Cooperativista, com
a qual estou em absoluto acordo, para
iguais direitos devem existir iguais deveres.
Desde que se contrarie esta teoria não
há cooperação mas sim beneficiação e
benemerência. Beneficiação para os que
se regalam com os direitos sem se importarem com os deveres.
Benemerência praticada em prejuízo
de terceiros que são os que, afinal, para
o meu modo de pensar, praticam a cooperação.
Isto de teoria, na verdade, é realmente
muito simpático, e põe as coisas tão fáceis que, quando nos encontramos a braços com a prática, e se nos apresentam
os problemas na sua crua realidade, f i camos desapontados e estupefactos, por
verificarmos as dificuldades que a simplicidade da teoria contem.
Tenho, para mim, que haverá muito
para dizer, mas o espaço é pouco e além
disso podemos marcar novo encontro.
Está bem!
Peço aqui, com muito empenho, ao Senhor José Francisco que não me troque
o nome.
Entretanto desejo-lhe saúde e cooperativismo, boa disposição e ânimo.
-
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UMA COOPERADORA-UM ROLETIM
u m c o o p e r a d o r - imii b o l e t i m
uma c o o p e r a d o r a • u m boletim
cooperativa agrícola dos produtores de leite do concelho de loures
Transcrevemos do Relatório da Direcção, o texto seguinte que nos parece traduzir o ponto de vista dos produtores de
leite em relação com o problema do leite
e dos laticínios.
Como todos sabem esta Associação é
uma das 14 Cooperativas federadas na
UCAL, ocupando lugar destacado, quer
quanto à quantidade e qualidade do leite
produzido, da ordem dos 23,3 milhões
de litros anuais, quer no que respeita à
sua contribuição para o abastecimento de
Lisboa, através da UCAL, que atingiu no
ano de 1963, 19,G milhões de litros, sendo
os restantes 3,7 milhões consumidos localmente.
Perante a importância desta Cooperativa, que os números indicados bem
evidenciam, facilmente se compreendem
as nossas preocupações com tudo o que
se relaciona com o problema do leite e
dos lacticínios e a estreita ligação que
mantemos com a UCAL, e as outras Cooperativas nela filiadas, na convicção de
que só através dessa união íntima e da
conjugação e conciliação dos interesses
de todos será possível alcançar os objectivos previstos com a organização Cooperativa que, fundamentalmente, visam a
defesa da lavoura e do consumidor.
Foi dentro destes princípios básicos
que esta Cooperativa, em conjunto com
a UCAL e com o Grémio da Lavoura de
Loures, colaborou na realização das Jornadas Cerealíferas e Leiteiras que a Corporação da Lavoura tomou a iniciativa
de promover e durante as quais foram
discutidos e apreciados assuntos da maior
importância para o desenvolvimento da
Agricultura e da Pecuária do nosso País.
Em relação ao problema do leite e dos
lacticínios a Lavoura do Continente e
Ilhas Adjacentes, ali representada em
grande número, teve oportunidade de
franca e lealmente e com a maior objectividade expor as suas razões acerca do
assunto e de sugerir a adopção das medidas mais convenientes para o resolver,
sendo de salientar a unanimidade de pontos de vista bem expressa nas conclusões no f i m apresentadas, algumas das
quais aqui se reproduzem, com a devida
vénia:
«1.° — Para obter-se a rápida expansão
da produção de leite, que o consumidor
crescentemente exigente em quantidade
e qualidade impõe, há que garantir-lhe
generalizadamente a colocação por serviços adequados e eficientes de recolha,
e preços compensadores das despesas da
exploração.
2." — A primeira das ditas exigências
fomentadoras da produção, e dadas a sua
pulverização e dispersão, devem responder redes suficientes de postos de recolha e de concentração do leite, bem localizados, com base nos quais se possibilite
por conveniente acção técnica o seu consumo em natureza pelas populações, com
o desvio dos excedentes para industrialização.

3. " — A eficiência da recolha do leite
e a sua comercialização, em termos da
mais estrita economia, deverão ser atingidas, com a dispensa total de intermediários, em regime de exclusivo, pela própria
produção organizada.
4. " — À segunda exigência fomentadora
da produção responderão preços que atendam às condições naturais da produção
continental e assegurem razoável rentabilidade aos seus empresários, ainda com
discriminação, porém, entre o leite consumido em natureza, de obtenção mais
onerosa mas suceptível de melhor remuneração, e o leite destinado à indústria
transformadora.»
Como se verifica, entre as medidas preconizadas, apontava-se, como a mais urgente, a necessidade do aumento dos preços do leite à produção, por forma a
conseguir-se o desejado e indispensável
fomento e a garantir-se o abastecimento
dos centros de consumo com um produto
de boa qualidade e que é fundamental na
alimentação das populações.
Ainda a este propósito e no intuito de
dar a conhecer, ainda que de forma sucinta, o que se passou nas referidas Jornadas, parece-nos do maior interesse reproduzir aqui algumas afirmações do
Senhor D. Manuel de Vasconcelos, ilustre Presidente da Federação dos Grémios
da Lavoura da Beira Litoral, em relação
à actuação da UCAL e das Cooperativas
da zona abastecedora de Lisboa e que
são bem elucidativas acerca da valiosa
contribuição da organização cooperativa
no sentido da melhoria das condições de
produção e abastecimento do leite:
«Criadas para solucionar os graves
problemas da lavoura da região devidos
aos abusos dos chamados «abastecedores», e igualmente para resolver, em condições higiotécnicas e económicas capazes,
os problemas de um abastecimento de
leite da ordem dos 100.000 litros diários
que decorria em condições muito primitivas e caóticas, a UCAL e as Cooperativas j á há vários anos mostraram a
sua capacidade para levar a bom termo
as finalidades que presidiram à sua constituição.
Actualmente associando j á catorze Cooperativas, com um total de quase 10.000
sócios, estendendo-se por uma área que
abrange grande parte da Estremadura
e do Ribatejo, todo o distrito de Évora
e parte do de Setúbal, e movimentando
anualmente mais de CO milhões de litros
de leite, a UCAL é bem uma realidade
consoladora para quem acredita na força
do associativismo agrícola.»
Após a realização das Jornadas Cerealíferas e Leiteiras foi publicada a Portaria n.° 19 966, de 24 de Julho de 1963,
na qual se alteraram os preços do leite
e se retiraram os subsídios até então
concedidos pelo Governo para permitir
o pagamento do prémio de qualidade de
todo o leite pasteurizável.
Como consequência do exposto, a situação da Lavoura não melhorou, antes se

observou um agravamento dessa situação, pois a revisão dos preços apenas permite o pagamento do prémio de qualidade ao leite pasteurizável vendido e,
como se sabe, a organização paga esse
prémio a todo o leite classificado como
pasteurizável. A diferença entre o volume
do leite classificado como pasteurizável
e o leite vendido, este último em muito
menor quantidade, constitui prejuízo suportado pela UCAL e Cooperativas e que
só em 4 meses atingiu importância muito
elevada.
Cabe referir a este respeito que, embora a alteração dos preços fixados pela
Portaria citada não tenha proporcionado
qualquer aumento de receita, a Direcção
desta Cooperativa resolveu substituir o
sistema até então adoptado por um outro
em que os preços variam ao longo do
ano, consoante as épocas sensivelmente
mais elevados no período de maior custo
cont. L6

A N T O L O G I A HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA
— Contribuição para o estudo
do problema português
Com este titulo publicou a Livaria Morais Editora um interessante livro de que é
autor o nosso ilustre amigo e colaborador
Sr. Professor Augusto Reis Machado.
C o m p õ e - s e o referido livro de uma colectânea de trechos admiravelmente seleccionados do pedagogista Luís António Verney,
do estadista Mousinho da Silveira, do historiador Alexandre Herculano, do poeta A n tero de Quental e do grande ensaísta e cooperativista António Sérgio.
Numa nota explicativa o Professor Reis
Machado declara:
«Estas páginas t ê m como objectivo m á ximo contribuir para levar todos os portugueses à consciência das suas responsabilidades presentes e futuras, não prejudicando
com excessivo apego aos próprios interesses os interesses do País, que, aliás, fundamentalmente, s ã o os deles, antes defend ê - l o s , honesta e inteligentemente, numa
ordeira e intensa a c t u a ç ã o acima de qualquer sectarismo ou partidarismo político,
actuar sobretudo em si mesmo, numa profunda reforma dos próprios costumes, não
em esforço isolado, mas numa harmónica
c o n j u g a ç ã o de esforços, em mira do bem
comum».
Na escolha dos trechos daqueles grandes entre os maiores portugueses está bem
patente o patriotismo do autor e as suas
esperanças na criação de «um escol construtivo, apto c probo, cm todos os campos da
actividade nacional)).
Recomendamos aos nossos leitores a leitura da «Antologia Histórico-Sociológica —
Contribuição para o estudo do problema
português».
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IMPERMEABILIDADE HUMANA E PROGRESSO SOCIAL
D E . A. R E I S

impermeáveis. A água não
H á osterrenos
penetra, evapora-se ou estagna

duradouramente. As sementes que neles
caiem, não germinam ou germinam
mal.
Também há almas impermeáveis. Caracteriza-as a inadaptabilidade ao devir
universal. Domina-as a rotina. As vivas
e novas ideias com que, por vezes entram
em contacto não as afectam ou são poleias alteradas, adulteradas. Por deficiência formativa não lhes prestam a devida
atenção. O futuro é para elas o passado
a repetir-se monotonamente, gostosamente
numa linha inalterável. Cristalizam e
amam a sua cristalização.
Há-as em todas as profissões, em todos
os ramos da actividade humana, em todas
as crenças. O imprevisto, o novo, desconcerta-as, quando não as desconsola e
desanima. Foi o que sucedeu com um estudioso da Física que, perante a formidável
transformação operada nesta ciência, considerou não valer a pena estudar mais,
e desfez-se de todos os seus livros. Foi o
que sucedeu com um estudioso da Filosof i a que concluiu ter ela encontrado o
definitivo sistema como o positivismo e
que perante o renascimento da Metafísica
e da Religião, considerou que a loucura
se tinha apoderado do entendimento humano. Os que assim pensam aferram-se
mais ainda, teimosa e orgulhosamente,
às suas envelhecidas ideias e lutam por
elas com desesperada violência. Para eles
o futuro apresenta-se tenebroso, profetizam a morte da inteligência, o desabar
da cultura.
A História, através dos tempos, regista
exemplos numerosos de vítimas desse
modo de ser. Regista-os a História Clássica, entre outros o de Sócrates, vítima
notabilíssima das suas ideias inovadoras
que vinham contrapor-se a ideias obsoletas e ferir interesse. Regista-os a História Moderna, em escala cada vez maior,
desde um Galileu que revolucionou a Astronomia, até o de um Pasteur que revolucionou as ciências biológicas, sofrendo
por isso rudes ataques. Porém, na pei'manente transformação do mundo (transformação cada vez mais acelerada) as almas
vão-se também transformando no sentido de maior largueza, maior compreensão, menor impermeabilidade, Galileu no
Século xvi teve de se retratar e o seu
valor não foi devidamente reconhecido
pelos seus contemporâneos; Pasteur, no
Século X I X , assistiu à plena aceitação das
suas ideias, após uma aturada luta; e,
quando do seu jubileu foi apoteòticamente

MACHADO

rerebido na Sorbonne (a velha e célebre
acuidade de Teologia que passou a reunir as Faculdades de Letras, de Ciências
e a Academia de Paris), numa consagração universal da sua obra. Aos Delegados
de todas as nações que o vieram saudar
manifestou a sua fé na acção renovadora
dos homens afirmando «crer invencivelmente em que a ciência e a paz triunfarão da ignorância e da guerra, que os
povos se entenderão não para destruir,
mas para edificar.»
T

O Século XX, em conformidade com as
palavras do grande sábio, está assistindo
aos maiores esforços, jamais tentados pe-

los homens, no sentido da ciência e da
paz contribuírem poderosa e definitivamente para o advento de uma sociedade
mais justa, mais caridosa, mais culta, em
que viva e abertamente sejam estabelecidas condições estimulantes duma fecunda permeabilidade de todas as almas,
criadoras assim de um progresso infinito.
Existem, indubitavelmente, ideias eternas, porque estruturalmente humanas,
que mergulham nos mais afastados tempos e Registam-nas obras sagradas e
profanas. Mas essas mesmas ideias renovam-se aprofundando-se, purificando-se,
revestindo modalidades acompanhadoras
de vastas modificações que se vão dando
nas sociedades através dos Séculos. Dentre essas ideias sobressai a de fraternidade, de que o Cooperativismo é superior
e hodierno aspecto.

DOS CÉGUINHOS DOS OLHOS AOS CEGOS DO ESPÍRITO
JOAQUIM N U N E S GANHÃO
(da Cooperativa Almadense)

dos olhos é geralmente conA cegueira
siderada como uma das maiores, se

não a maior, das infelicidades que atingem o ser humano.
Todo aquele que cega acaba por perder
o maior bem com que a natureza o dotou,
implicando para si apenas trevas, escuridão, melancolia, -e tristeza à sua volta.
Tudo o que era belo, o que a sua vista
abrangia, as paisagens deslumbrantes,
as flores mais belas, os frutos mais
viçosos, os campos verdejantes, as searas
ondulantes pela brisa suave, obras-de-arte
criadas pela Natureza, e pelo homem,
jamais um cèguinho pode extasiar-se.
Nunca mais poderá ver as abelhas saltitando de flor em flor sugando o suco,
para num trabalho colectivo e grandioso
fabricarem o mel, uma riqueza de alimento, e óptimo remédio para maleitas.
Jamais seus olhos embevecidos podem
ver a formiga em comum dar-nos exemplos tão grandes de perseverança, de
teimosia, e de querer forte pelo dia de
amanhã.
Nunca pode ver as andorinhas esvoaesvoaçando, cortando o espaço em bruscos
e rápidas manobras, e de recortes, que
nos fazem lembrar os aviões pilotados
por mãos hábeis e firmes fazendo arriscados e perigosae acrobacias, ou confeccionando os seus ninhos, as suas casas,
nos beirais dos telhados.
Em suma! tudo o que é belo, sublime,
e grandioso à nossa vista, jamais um
cèguinho pode ver e apreciar.
Deve ser triste! muito triste mesmo.
Mas a par da cegueira visual, existe
outra espécie: a do espírito, que em sen-

tido figurado, representa também uma
das maiores infelicidades do nosso tempo.
Os cegos de espírito, apesar de verem,
não sentem, não se apercebem, não vibram com a grandiosidade das belezas
que a Natureza criou, e colocou a seus
pés, para delas tirar o máximo proveito,
o maior benefício, tanto espiritual, como
económicco.
Os cegos de espírito, são insensíveis
à intenção da luta benfazeja e altruísta
encetada desde sempre pelas abelhas em
prol da saúde humana.
Os cegos de espírito não são capazes
de assimilar a lição formidável de colectivismo, de cooperação pura, que nos dão
todos os formigueiros que se vêm nos
campos de sementeira ou até mesmo nos
nossos quintais, e que num tráfego intenso transportam para os seus abrigos,
os grãos que são o seu alimento em época
invernosa.
Os cegos de espírito, não vêm, não
compreendem aquele espírito de unidade,
de coesão, naquele caminhar lado a lado,
naquele vaivém atarefado que nunca mais
tem f i m , e quando se cruzam e tocam
parecem segredar dumas para as outras:
Anda! prossegue! trabalha! não pares!
e nada de desvios! Olha que o inverno
está à porta, e precisamos ainda de mais
pão.
Os cegos de espírito concerteza que
ainda não viram aquela entreajuda perfeita que existe entre as formigas quando
um grão de pão é peso superior às suas
forças, juntarem-se, unirem-se as necessárias para o seu transporte.
cont. 15

UTILIZE A MÁQUINA DE ENDEREÇAR.
ENVIO DIRECTO DO BOLETIM PARA A CASA
DE CADA COOPERADOR.

A d e g a Cooperativa de Felgueiras
Tenente-Coronel A N T Ô N I O

Integrado num vasto plano de
cooperativização da Lavoura, patrocinado pelo Governo, esta Adega
foi criada por alvará de 3 de Outubro de 1957. J á realizou 5 campanhas vinícolas, desde 1959 a
1963.
A construção f o i projectada em
3 fases, identificadas no Quadro
abaixo publicado.
Pode dizer-se que os seus 175
associados têm j á quase preenchida a capacidade total.
É interessante verificar a adesão que os viticultores prontamente deram a esta organização, com
perfeito entendimento do princípio da associação que orienta presentemente o movimento económico
de todo o mundo.
E, por igual, é de destacar a influência que a concentração exerce
nos resultados da exploração de que
eles também j á se aperceberam.
Isto se evidencia no quadro que
se publica.
Por outro lado, a feição industrial da gestão vinícola proporciona um aproveitamento dos produtos e sub-produtos que torna
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ultrapassou a centena de contos foram distribuídos, parte aos Associados em bónus, e outra parte retida no Fundo de Reserva, para
consolidação financeira da Cooperativa.
E isto depois de, aos Associados,
ter sido pago pelos produtos entregues um preço superior ao corrente
no mercado.
Mas para além das vantagens
económicas dos Associados, temos
de apreciar os efeitos benéficos,
para a economia nacional, da laboração de tipos de vinhos de qualidade superior, capazes de suportar a competição, tanto no mercado interno como externo.
A unificação dos mercados que
está na razão de ser da C. E. E.
e da E. F. T. A. (sempre a concentração!!!) impõem que as parcelas

PEIXOTO

excepcionalmente rentávis os investimentos.
.
Basta transcrever do Relatório
da Gerência de 1962 os seguinte^,
números:
Despesas de Administração, salários e mais encargos, 130.224$60;
receita da destilação das borras, geralmente desprezadas nas casas
agrícolas, 125.522$00; venda de
graínha, 41.316$00; total, 166.838$;
saldo a favor, 36.613S40.
Quer isto dizer que toda a actividade administrativa e industrial
da Adega f o i , nesse ano, coberta
pela receita da destilação das borras e pela venda da graínha, com
o saldo positivo ainda de 36.613840.
E, assim, este saldo juntamente
com a receita da «bagaceira» que
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Encargos por lupa
Capacidade

Na 1." Fase

Custo
de
Instalação

j Despesas I
de
I Admin.

1.075Ç25
1.574$60
5B7S40

2.300 pipas
3.750
7 .'.'OO

Total

31?80 , 1.60GÇ40
23$60 I 1.098,?85
15Ç60 I 573.Ç00

da 5

A constituição e entrada e m funcionamento do Armazém Regional do Norte
tais desta Organização Cooperativa
produtora e da Unicoope, em percentagens a assentar, além da criação de um grande aviário, nos mesmos moldes de comparticipação de
capital, o qual f i c a r á instalado na
província, em local a escolher.
Resta, portanto, aguardar com
confiança o f u t u r o e trabalhar, trabalhar com afinco, porque o resultado tem infalivelmente que surgir.
Estamos num momento de viragem dos processos arcaicos até agoCONSUMO

ra seguidos em quase todas as cooperativas de consumo nortenhas,
numa tentativa de extinção de muitas das anomalias de que enfermavam e enfermam as políticas de
compras nelas adoptadas, criando-se um clima novo, baseado em nova
técnica de compra, tendo sempre em
vista o circuito directo produção-consumo, e sem outros interesses
que não sejam os de defender a
Cooperação.
E j á vamos muito tarde. H á 100
anos fizeram-no os cooperadores in-

DE V I N H O S

DA PRODUÇÃO

COOPERATIVA

— de Aldoar . . .
— da Foz do Douro
— dos Maquinistas e
Fogueiros . . .
— dos S. M. Gás e
Elec'.ricidade . .
— de Itamalde . . .
— Esperança da Via
— de Fânzeres . .
— de Lordelo do Ou-
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gleses ; h á 60, os suecos; há 50, os
franceses; h á 40, os canadenses,
etc., etc.
Mas, mais vale tarde do que
nunca.
Para finalizar, é justo que se
saliente a assistência recebida sempre da Direcção da Unicoope, além
das facilidades concedidas e autorizações dadas que culminaram com a
prociu ação de poderes para gerência do Armazém.
Resta aguardar. A obra completar-se-á.
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Novos Rumos
A qui, já dentro da EFTA e na vizi/ V nhança do MERCADO COMUM,
ainda há pessoas que repousam na
doce ilusão de que estão vivendo isoladas
no Tibet. O caso não teria importância de
maior se esses iludidos fossem unicamente
os octogenários ou nonagenários imaginando ainda o Tibet como ele era quando
essas pessoas estudaram geografia. A
coisa só pode ser grave porque essa
ilusão «claustrófila» também atinge pessoas ainda bem jovens, mas já com responsabilidades na direcção de empresas.
Ainda recentemente tivemos ocasião de
fazer algumas críticas construtivas aos
processos usados por um Exportador que
se nos lastimara de que «as coisas não
lhe estavam a correr bem». Observámos-lhe que ele precisava, sobretudo, de actualizar os seus métodos comerciais, estudar e imitar a forma de trabalhar dos
«mais aptos» e insistimos na necessidade
que ele tinha de fazer umas viagens de
estudo aos países para onde tentava exportar. Este nosso Amigo, que ainda não
tem quarenta anos, pôs ponto na conversa
dizendo-nos peremptoriamente: «Hei-de-me governar com a prata da casa. E espero morrer sem nunca sair da minha
terra!»
Ora, como toda a gente hoje sabe, já
não há Tibet, nem Lua, nem Marte, que
possam defender-se da curiosidade, da
cobiça e da agressividade do género humano. Pelas ruas de Lassa, onde ainda
há poucos anos só deambulavam os fantasmas dos «lamas» e onde só se ouvia o
chocalho das cabras, desfilam hoje muitos
milhares de estrangeiros e as cabras fogem para os campos espantadas pelo barulho dos automóveis e dos aviões. A própria inviolabilidade da Lua já f o i insultada pelos instrumentos da incomensurável ambição do homem. Igualmente Vénus e Marte j á não estão defendidos dos
ataques dos por enquanto ridículos «mijaretes» científicos que da Terra lhes
estão atirando. Então como será possível,
a um industrial, a um comerciante, a um
exportador, a um técnico qualquer, «tibetificar-se» na Covilhã ou em Seúbal, em
Braga ou em Faro, no Porto ou em Lisboa? A própria Inglaterra, mau grado
todo o seu tradicionalismo, acabará por
conduzir os automóveis pelo lado direito
das estradas e adoptará, finalmente, o
sistema métrico decimal...
As considerações que acima se fizeram vêm a propósito duma falsa premissa sobre a qual muitas pessoas ainda
descansam, ou seja a convicção de que
o custo da nossa mão-de-obra dispensa
a AUTOMATIZAÇÃO. Sabe-se no entanto, que certas indústrias enfermam
dum baixo rendimento e de custos não
concorrenciais. E também se sabe que,
em muitos casos, o mal resulta da falta
de automatização e, logo, dum excessivo
emprego de mão-de-obra que, por económica que seja, é pouco produtiva. Há
quem pretenda explicar a «não automati10 boletim cooperativista

zação» pela necessidade de manter um
maior nível de emprego. Isto estaria certo
se nos fosse dado forçar os nossos clientes estrangeiros a pagar os nossos produtos mais caros do que os dos nossos
cr/npetidores e, ao mesmo tempo impedir,
Yo mercado interno, que aparecessem à
venda produtos, de fabrico totalmente
«automatizado», de qualidade não inferior e a preços mais baixos. Mas, infelizmente, temos que contar com estas duas
realidades que nos são impostas pela
concorrência, e cada vez com mais «agressividade». Afigura-se-nos, consequentemente, que a AUTOMATIZAÇÃO é, para
muitas indústrias, uma necessidade inadiável, por muito que custe. Parece, pois,
que quando uma indústria verifique que
a sua produção lhe fica mais cara do que
acontece ao concorrente, com quem terá
de lutar nos mercados, deve procurar investigar em que medida o seu grau de
automatização está abaixo do da concorrência. E, como é evidente, terá de fazer
tudo quanto for necessário para se colocar
ao mesmo nível.
Um baixo custo de mão-de-obra tem,
entre outros, o grave inconveniente de
fazer descurar a automatização. — E, até,
a simples «mecanização»! — Entretanto,
de ano para ano, as indústrias competidoras vão aperfeiçoando, cada vez mais,
os seus processos. E, infelizmente, este
fenómeno não é exclusivo da indústria;
ele invade não só o comércio, como todos
os serviços e, pior ainda, a agricultura.
J á aqui tivemos ocasião de lembrar aos
nossos Leitores que, em países como os
Estados Unidos e a Suécia, uma propriedade de 200 hectares é cultivada apenas
por duas ou três pessoas. Todo o esforço
é feito pelas máquinas; o Homem limita -se a dirigi-las. A diminuição da cota-parte de utilização da mão-de-obra, em
todas as actividades produtoras, é um
fenómeno dos nossos dias que se intensifica e se generaliza. Haverá quem considere esse fenómeno como «um mal»,
mas ele é, sem dúvida, um mal que não
podemos evitar. É esta uma das razões
basilares que levou FUNDEXPORT a
chamar a atenção dos seus Leitores para
o papel que o ARTESANATO pode ter
na absorção da mão-de-obra que possa
vir a ser dispensada tanto pela AUTOMATIZAÇÃO como pela simples MECANIZAÇÃO a que as actividades produtoras forem procedendo, seja na indústria,
seja na agricultura. Esta acção paralela,
de aumento de automatização e de incremento das actividades artesanais, teria
resultados duplos na Exportação: manufacturas a preços mais concorrenciais e
em maior quantidade, e produtos artesanais, quer artísticos quer utilitários, para
lançar nos mercados externos.
Antes de terminar estas considerações,
que destinamos apenas ao limitado número de Leitores ainda não atentos ao
problema que hoje aqui se tentou focar,
desejamos ainda fazer uma última chamada de atenção, que é esta: o nível do
custo da mão-de-obra, «por fas ou por
nefas», irá subindo paulatinamente e,

como ' consequência, a necessidade de
AUTOMATIZAÇÃO será cada vez mais
evidente e imprescindível. Se, ao tentar
exportar, prete.ndemos não ser tibetanos
teimosamente «enclaustrados» em ideias
e em métodos obsoletos, há que não sê-lo
também na forma de encararmos as realidades objectivas e na forma de encontrarmos soluções inteligentes para os
problemas que cada dia se nos vão deparando com crescente «agressividade».
N. R. Pensa/mos que este artigo publicado pelo FUNDEXPORT
de 2S-G-19CJ,
deve ser meditado pelos dirigentes e associados das nossas Cooperativas, pára
que decididamente se disponham a tomar
iniciativas e medidas do nosso tempo.
COOPERATIVA

CONSTRUTORA

DOS PROFISSIONAIS
DA CONSTRUÇÃO C l V I L — S . C . R . L
da 6

Esta cooperativa única no género no
nosso país, contar ser honrada com a
nosso país, conta ser honrada com a
nossos sócios «FUNDADORES», e que
nos indicarão obras para executarmos.
Logo que iniciarmos a actividade, o nosso
Conselho Técnico estudará a possibilidade
de construir casas higiénicas a preços
acessíveis em regimen «colectivo» ou individual, para famílias de menos recursos.
Fundada em bases modestas, com os
nossos pequenos capitais reunidos e o
nosso trabalho em comum, esta «Cooperativa» pode vir a ter «Projecção Nacional», assim os nossos camaradas queiram e a população de menos recursos
nos compreenda, pois é a esta em especial que pretendemos servir.
Aceitamos sócios «fundadores» em qualquer ponto do País e abriremos delegações onde a afluência de trabalhos o
justifique. Estamos atrasados 30 anos
de muitos povos, porém, aproveitando
algo dos seus ensinamentos, entramos já
em trabalhos práticos; querer é poder:
Mãos à Obra Camaradas vinde em massa
inscrever-vos «SÓCIOS FUNDADORES».
Lisboa,

de J.unho de 1904.

A COMISSÃO

ORGANIZADORA

Alberto
António — Pedreiro
Adelino
Bizarra
Coutinho
—
Canalizador
Carlos Marquea Duarte —
Electricista
Joaquim
Martins —
Carpinteiro
João luís Esteves
Júnior — Pintor
José da Silva — Pedreiro
Luís José Milho Coutinho — Pedreiro
Manuel
da Costa Fradinho —
Carpinteiro
Policarpo
Campos — Pintor
Victor
Gomes — Pedreiro
A T E N Ç Ã O — Toda a c o r r e s p o n d ê n c i a deve ser enviada para a nossa Sede; R u a Alves Torgo, 26-2.
Lisboa-1; serão enviadas propostas a quem as pedir.
Se à entidade que remetemos a presente circular
n ã o lhe interessar, agradecemos a endossem a outrem, prestando deste modo um a u x í l i o ao nosso
empreendimento.
n

N a s Assembleias da Cooperativa, cada s ó c i o tem
direito a um voto, independente do seu capital.

iJNICOOPE — união cooperativa abastecedora
Armazém Regional do Norte

x

Acta número 1 do Conselho Regional
Pelas 1G horas do dia 1G de Maio de
1964 reuniram-se na Sede da Sociedade
Cooperativa Humanitária de Todas as
Classes de Lordelo do Ouro, mais vulgarmente conhecida por Corporativa de
Lordelo, sita à Travessa de Cima, n.° 193,
desta cidade do Porto, os membros da
Comissão Organizadora do Armazém Regional do Norte da UNICOOPE, com excepção dos srs. Engenheiro Luís Gonçalves Paulino e Doutor Fernando Ferreira
da Costa, ausentes por motivos profissionais, e os delegados das Cooperativas nortenhas, previamente convocadas para esta
reunião, a f i m de darem seguimento à
ordem de trabalhos constantes da agenda,
cujo texto havia sido enviado a todos
os convocados.
A hora acima indicada foi constituída
a mesa orientadora dos trabalhos, presidida pelo membro da Comissão Organizadora Eugénio Augusto Marques da
.Mota, tendo como secretários os também
membros da referida Comissão, José Augusto de Castro e Ernâni da Conceição
Rodrigues. Encontravam-se também presentes os dois restantes membros da aludida Comissão, Fernando Cunha e Joaquim Fernandes Vasconcelos.
Aberta a sessão, foi feita a chamada
das vinte cooporativas convocadas e encontravam-se presentes as seguintes, representadas pelos respectivos delegados
que abaixo e a seguir se mencionam:
— Cooperativa de Aldoar, representada
pelo seu presidente da Direcção, Casimiro Godinho de Oliveira;
— Cooperativa de Moreira da Maia,
representada pelo seu director, Manuel
José de Miranda;
— Cooperativa «.4 Esperança da Via
Norte», representada pelo seu presidente
da Direcção, Engenheiro Franklim Guerra Pereira;
— Cooperativa da Arrábida, representada pelo seu director, José Alves Leite;
— Cooperativa da Foz do Douro, representada pelo seu director Joaquim Silva Pereira;
— Cooperativa de Fânzeres, representada pelo seu funcionário Rosendo José
Domingues;
— Cooperativa «Lar do Servidor da
A. P. D. L.», representada pelos seus directores Gustavo Adolfo de Castro F i gueiredo e Arnaldo Teixeira;
— Cooperativa de Ramalde, representada pelos seus directores Florindo Branco (Presidente) e José Albuquerque Reis;
— Cooperativa dos Funcionários dos
S. M. Gás e Electricidade, representada
pelo seu director João Luís Almeida;
— Cooperativa dos Profissionais de Seguros, representada pelo seu director António do Carmo e Silva.

— Cooperativa de Lordelo do Ouro, representada pelo seu Presidente da Direcção Raul Leite Nunes;
— Cooperativa do Povo Portuense, representada pelo seu director José Mário
Soares de Carvalho;
— Cooperativa dos Funcionários Públicos, representada pelo seu Presidente
da Assembleia Geral, Américo Cardoso;
— Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros dos Caminlws de Ferro do Minho e Douro, representada pelos seus
presidente e vice-presidente da Direcção,
Bei-nardino Pinto da Costa e Joaquim
Brás Azevedo;
— Coojjerativa do Pessoal do Amoníaco
Português, representada pelo seu director, Engenheiro António Afonso Pereira.
Das restantes cooperativas convocadas,
não responderam à chamada as seguintes: Cooperativa de Artistas «Arvore»;
Cooperativa de Estudantes «Unicepe»;
Cooperativa União e Boavontade, de Viana do Castelo; Cooperativa do Pessoal da
Fábrica «Oliva», de São João da Madeira;
o Cooperativa dos Trabalhadores de Portugal — Filial do Porto.
Antes de se entrar na ordem dos trabalhos propriamente dita, f o i feita a consulta a cada uma das delegações presentes
para se pronunciarem quanto à inscrição
no Armazém Regional do Norte. Inscreveram-se imediatamente as seguintes cooperativas :
— Cooperativa de Aldoar, com o capital inicial de 10.000 escudos;
— Cooperativa de Moreira da Maia,
com o capital inicial de 10.000 escudos;
— Cooperativa «A Esperança da Via
Norte», com o capital inicial de 10.000
escudos;
— Cooperativa da Arrábida, com o
capital inicial de 10.000 escudos;
— Cooperativa da Foz do Douro, com
o capital inicial de 20.000 escudos;
— Cooperativa de Fânzeres, com o capital inicial de 21.000 escudos;
— Cooperativa» Lar do Servidor da
A. P. D. L.», com o capital inicial de
10.000 escudos;
— Cooperativa do Povo Portuense, com
o capital inicial de 10.000 escudos;
— Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros dos Caminhos de Ferro do Minho
e Douro, com o capital inicila de 10.000
escudos.
Das restantes presentes, as Cooperativas de Ramalde e dos Funcionários Públicos inscreveram-se apenas como consumidoras, invocando os seus delegados o
artigo 15.° do Projecto de Regulamento
distribuído; a Cooperativa de Lordelo do
Ouro, declarou pela voz do seu delegado,
que não aderia ao Armazém Regional
mas que os seus dirigentes poderiam contar com a sua colaboração; a Cooper-ativa

dos Funcionários dos S. M. do Gás e Electricidade pediu, por intermédio do seu
delegado, um encontro de dirigentes do
Armazém Regional com a Direcção da
sua Cooperativa, a qual tem estado menos ao corrente do actual movimento cooperativo, prevendo, porém, toda a probabilidade de inscrição; a Coop, dos Profissionais de Seguros reservou a sua atitude
para data posterior, por razões internas;
a Cooperativa do Pessoal do Amoníaco
Português, de Estarreja, que funciona há
apenas 5 meses, segundo declarou o seu
delegado, assistia à reunião apenas como
observador mas, tendo em linha de conta
que a sua Cooperativa abriu já as portas
a todos os empregados e operários das
outras indústrias locais, assim como ao
funcionalismo público e administrativo
do Concelho e, possivelmente, no próximo ano, abri-las-á também a todas as
classes sociais, era muito provável que
viesse a inscrever-se no Armazém Regional. Por último, rectificando a sua
posição, o delegado e presidente da Direcção da Cooperativa de Ramalde declarou
fazer promessa da realização do capital
mínimo logo que possível e para concretização dessa sua promessa iria tratar
nesse sentido com os restantes seus colegas da Direcção.
Seguidamente, foi lida a ordem dos
trabalhos que era do teor seguinte:
1. ° — Discussão e votação do Regulamento
do Armazém Regional do Norte;
2. " — Constituição imediata do Conselho
Geral e eleição dos Corpos Administrativos ;
o." — Deliberação sobre os depósitos de
cada cooperativa associado, a efectuar de acordo com o artigo 2.";
4." — Apresentação de problemas diversos, incluindo o lançamento do Plano Ames de Desenvolvimento Cooperativo, as diligências para assegurar o abastecimento de bacalhau
às cooperativas, e a preparação da
próxima Assembleia Geral da U N I COOPE, com vista à reforma dos
Estatutos.
Terminada a leitura da ordem dos trabalhos, o presidente da mesa fez uma resenha dos problemas que se devem resolver sem demora, pondo à consideração dos presentes o facto do Projecto de
Regulamento que iria ser discutido representar o resultado de um estudo que
se prolonga há mais de um ano, o qual,
além disso, tinha sido j á submetido à
apreciação da UNICOOPE que, por sua
vez, sugerira algumas rectificações, na
sua maior parte de simples nomenclatura, pelo que lembrava a todos a concont. 18
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42.° DIA MUNDIAL
Foi este ano comemorado condignamente o dia mundialmente
consagrado à Cooperação e os diversos actos festivos atingiram certo relevo e grande brilhantismo no
Norte.
Graças à determinação da Cooperativa «Esperança da V i a Norte»
de tomar novamente a iniciativa da
realização das comemorações, de colaboração com as congéneres nortenhas, houve oportunidade de festejar a passagem da data tão
celebrada em todo o mundo, por
todos quantos pertencem aos Organismos Cooperativos filiados na
Aliança Cooperativa Internacional.
E m reuniões sucessivas, as p r i meiras das quais se realizaram na
sede provisória da Uunicoope
Armazém Regional do Norte e as
três últimas na Cooperativa de
Actividades Artísticas «Árvore.»,
decidiu-se a comissão organizadora

Dia 9 de Julho — Noite de Cinema (na Cooperativa dos Pedreiros), com a colaboração do Cine
Clube do Porto. Exibição do filme
de grande metragem «Um negócio
de pijamas».

nhoras e... só dois ou três dirigentes cooperativistas, este ano o número de assistentes j á f o i bastante
além da centena e j á se viram en-

Dia 11 de Julho — Sessão de Encerramento (na Cooperativa do Povo Portuense).
Se a «Noite de Teatro» não teve
assistência em número elevado
(pouco mais de centena e meia),
facto absolutamente
lamentável
porque, não só a interpretação da
peça «Farsa de Mestre
Patelin»
pelos artistas do T. E. P. se situou
em bom plano, como também a palestra do Dr. Dinis Jacinto f o i uma
lição admirável de bem falar, caso
raro hoje em dia em que só se assiste à leitura de papéis e mais
papéis, e deu a todos os presentes

feli
Franklin Guerra Pert
cita o Presidente da Direcção da Coop,
dos Maquinistas e Fogueiros, Bernardino
Pinto da Costa e entrega-lhe o galhardete
comemorativo, por ela ter sido declarada
«A Cooperativa do Ano»

tre eles, muitos dos actuais dirigentes. Ainda bem.
Mas, f o i no Festival realizado no
Monte de S. B r á s que as comemorações tiveram a sua maior expres-

Sessão de Encerramento.

Eugénio Mota dissertando
do Cooperativismo

sobre os

que f ô r a constituída, por um pe- a oportunidade de ficarem a conhequeno programa assim elaborado: cer as origens do teatro, as suas
fases evolutivas e, mais ainda, uma
Dia 2 de Julho — Noite de Tea- desenvolvida descrição da própria
tro (na Cooperativa do Povo Por- peça que iria ser representada, nutuense), pela Companhia do Teatro ma linguagem clara e acessível; j á
Experimental do Porto. Palestra o mesmo não aconteceu na «Noite
de Cinema», no «Festival» e na
pelo Dr. Dinis Jacinto.
«Sessão de Encerramento». PrinciDomingo, 5 de Julho — Festival palmente neste último acto solene,
ao ar livre, no Monte de S. B r á s que f o i também realizado o ano pas(Santa Cruz do Bispo — Matosi- sado e ao qual asstiram apenas 27
pessoas, entre as quais várias senhos).
12 boletim cooperativista

«Brincadeiras

Desportivas» — A tra
a «équipe» da Coop, dos

DA COOPERAÇÃO
são. Estiveram presentes mais de
mil pessoas vinculadas a várias
Cooperativas do Porto e arredores
que até lá se deslocaram em diversos meios de transporte. Só dentro do recinto encontrava-se mais
de meia centena de automóveis.
Além do piquenique, houve brincadeiras desportivas cuja realização esteve a cargo da Cooperativa
p o r ERNÂNI

RODRIGUES

dos Maquinistas e Fogueiros e que
proporcionaram excelente diversão,
música gravada e de dança, o consequente bailarico, etc.
Às 10,30 horas procedeu-se à
abertura do festival, hasteando-se
as bandeiras nacional e da A. C. L ,
acto que f o i desempenhado simultâneamente pelos presidentes da D i recção das Cooperativas «Esperança da V i a Norte» e de Aldoar,
respectivamente, Eng. Franquelim
Guerra Pereira e Casimiro Godinho de Oliveira. Proferiu breves
palavras de saudação, E r n â n i Rodrigues, associando-se em espírito
à festa dos actuais 190 milhões
de cooperadores e suas famílias pertencentes a 53 países espalhadas
pelos cinco continentes, cujos ororganismos estão filiados na A.C. I .
Às 15,30, como estava previsto,
pelo Snr. Benardino Pinto da Costa, presidente da Direcção da Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros, f o i lida a mensagem da A C. I .
Nela se sublinha que a Paz e segurança duradoira devem ser a
preocupação dos homens, terminando por exortar os movimentos coo-

perativos para que aperfeiçoem
cada vez mais as suas estruturas,
numa caminhada para uma economia mundial sã, da qual possa beneficiar toda. a Humanidade.
Antes da leitura da mensagem,
o Eng. Franquelim Guerra Pereira pronunciou algumas palavras,
chamando a atenção de todos os
cooperadores presentes para o pensamento do falecido Papa João
X X I I I , expresso em determinado
capítulo da carta encíclica «Mater
et Magistra» (Mãe e Mestra), através do qual exalta as virtudes do
Cooperativismo.
Seguiram-se no uso da palavra
E r n â n i Rodrigues e Eugénio Mota
que se referiram ao significado da
festa e da projecção da data comemorativa do Dia Mundial da Cooperação em todo o mundo contemporâneo e de uma maneira muito
0

te, director da Cooperativa «Árvore», depois de se referir ao significado da Festa, apelou para que
todos os pais incitassem os filhos
a manifestar as suas tendências artísticas naturais, deixando-os fazer os seus trabalhos livremente,
sem correcções, para darem, assim,
livre curso à sua imaginação, apresentando as suas próprias ideias
criadoras, e terminou por apelar
também para que todos os cooperadores contribuam com a sua quota-parte de esforço para o desenvolvimento cooperativo, j á que são
muito poucos os que para isso trabalham.
Tal como pensou a Comissão Organizadora, «-para além do significado das festas em si, que são mais
outras tantas oportunidades
para
os cooperativistas
se
encontrarem,
procurou-se
quebrar o isolamento

0

Sessão de Encerramento.

'.racção â corda de que saiu vencedora
)s Maquinistas e Fogueiros

Ernâni Rodrigues no uso da palavra

especial à puresa das intenções que
devem animar os verdadeiros ideais
cooperativistas de modo a contribuir para se obter uma vida melhor
para todos, trabalhando-se com a
maior vontade para a integração
cooperativa, factor importantíssimo, senão decisivo, para se chegar,
a curto prazo, a um melhor nível
de vida, economicamente são, livre
de especulações, sejam elas de que
tipo forem.
Por f i m , o Arqt." Pulido Valen-

te cada um em relação aos outros,
numa
positiva
manifestação
de
franco convívio entre homens e colectividades cujos fins são idênticos».
Finalmente, na sessão de encerramento, levada a efeito na Cooperativa do Povo Portuense, f o i
pelo cooperativista José Augusto
de Castro convidado o Snr. Eng."
Franquelim Guerra Pereira a presidi-la, ladeado pelos Snrs. José
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A visita de um categorizado dirigente do Cooperativismo Sueco
X J o passado dia 17 de Março t i ^
vemos o grato prazer de receber na nossa Cooperativa o Sr.
John Walter Ames, Adjunto do
Director Geral da «Cooperativa
Fõrbundet», de Estocolmo, o organismo de cúpula do Cooperativismo
Sueco de Consumo.
Deslocando-se ao nosso País, para
observar de perto e analisar as
condições actuais do nosso movimento cooperativo — se é que movimento cooperativo se deva classificar —, aproveitando a sua viagem de rotina a vários países do
Médio Oriente, Norte de Á f r i c a e
Europa Ocidental, em serviço da
sua Cooperativa, pôde ver muitas
das nossas cooperativas de consumo, no Norte, e Sul do País, e
dizer-nos com a simpatia da sua
franqueza que, em relação ao movimento sueco, estávamos atrasados
50 anos!
Embora não seja para nós uma
novidade, a sua afirmação vem
confirmar muito do que se tem
proferido e escrito a propósito deste
particular e, talvez, quem sabe,
tenha despertado alguns dirigentes
do seu letargo, acordando-os para
a realidade do nosso atraso.
Não deixou, todavia, de f r i s a r
que há 50 anos, na Suécia, o nível
de vida era bem p r e c á r i o ; havia
miséria e a cidade de Estocolmo
era tão imunda ou mais ainda do
que Istambul. No entanto, hoje
Estocolmo é uma cidade limpa,
recheada de construções modernas
e o povo sueco tem o melhor nível
de vida do mundo. Mas, para isso
suceder, muito concorreu o sistema
cooperativo.
Ao cooperativismo de produção
agrícola a adesão f o i total, pois,
representa hoje 100 % da sua actipidade.
Ao cooperativismo de consumo
estão vinculados mais de 40 % da
população sueca.
Mas isso só f o i possível mercê
duma educação cooperativista constante, através da divulgação do sistema pela via oral e escrita. Muitas
palestras, conferências, colóquios e
sessões de propaganda cooperativista foram realizados a princípio.
Depois surgiram os cursos para
dirigentes e empregados das sociedades cooperativas. Criaram-se e
mentalizaram-se valores.
Como sequência natural apareceram publicações de doutrina cooperativista.
Muitas revistas foram e continuam a ser publicadas na Suécia,
as quais atingem actualmente m i lhões de exemplares durante o
mês.
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Através delas é feita uma divulgação honesta e consciente das
vantagens do sistema cooperativo.
Através delas são desenvolvidos os
mais diversos assuntos que interessam não só aos cooperadores mas
também, e muito especialmente, às
cooperadoras.
É t ã o minuciosa essa divulgação
que chega ao ponto de aconselhar
as cooperadoras a dar preferência
a determinados produtos mas, depois de conhecidas as suas propriedades ou características e após terem sido devidamente submetidos
a ensaios laboratoriais.
E é assim que as cooperadoras
suecas sabem o que devem adquirir
e encontram nas suas cooperativas.
A visita do Sr. J. W. Ames ao
nosso País f o i oportuníssima e creio
que f o i realizada na altura própria.
Veio r e f o r ç a r a posição daqueles
que querem fazer sair do marasmo
o nosso cooperativismo de consumo; daqueles que lutam contra
o desinteresse da grande maioria
dos actuais dirigentes que, acastelados nos seus domínios, não se

Por

ERNÂNI

RODRIGUES

apercebem que novas técnicas estão
a espalhar-se pelo mundo, transformando processos que, se fizeram
a sua época, hoje estão ultrapassados.
Veio, com o seu conselho amigo,
autorizado pelo seu saber e a sua
experiência cooperativista, indicar-nos o caminho a seguir, seja o
estabelecimento imediato de um
plano de acção que conduza a uma
indispensável unidade cooperativa
regional e nacional.
Veio dizer-nos, após ter analisado
o estado actual do nosso cooperativismo de consumo, que é preciso
realizar esse plano por fases, escalonando-as de forma a que, posta
uma em prática se passe à execução da seguinte e assim sucessivamente.
Em suma, veio patentear a todos nós a necessidade de concentração de toda a actividade cooperativa, se não quisermos retroceder.
(Transcrito da circular interna — n.° 1 — Maio
1964 da Coop. dos Maquinistas e-Fogueiros dos
Caminhos de Ferro de Minho e Douro).

Ml

:0

M I L Y POSSOZ -

«Sintra» — litografia
a 1 cor — editada pela «Gravura»
Cooperativa
dos Gravadores
Portugueses

—

Sociedade

A d e g a Cooperativa de Felgueiras
minúsculas que são as nossas explorações agrícolas se concentrem
em unidades mais vastas, na hierarquia vertical, as quais poderão
economicamente aplicar os elementos técnicos mais modernos, sempre em evolução, que só organizações com extensão e firmeza financeira podem suportar.
Por isso, está j á em vésperas de
entrar em funcionamento a União
das Adegas Cooperativas, à qual
será confiada a importante tarefa
da comercialização dos produtos vínicos das aderentes; e, dentro em
breve, concretiza-se-ão vastas operações de venda, j á em curso por
seu intermédio, quer no mercado
interno, quer no externo.
Mas, não só nesta actividade deve
a Lavoura associar-se. Entendemos
que a Cooperativização deve ser
global, abrangendo todas as actividades agrícolas, de forma a assumir o carácter de unidade económica na pluralidade de culturas,
á semelhança da exploração familiar do Noroeste português.
Esteve, há dias, em Portugal o
adjunto da direcção da Federação
das Cooperativas Suecas, Snr. John
Walter Ames em visita de estudo
à nossa organização cooperativa.
Autoridade de projecção internacional incluiu Portugal nessa viagem de prospecção aos países sub-desenvolvidos; desta vez ao Médio
Oriente, Norte de África e Península Ibérica.
Espírito observador e culto pôde
dizer-nos que o impressionara a pobreza do nosso povo; mas acrescentou logo que também os suecos assim foram, cinquenta anos a t r á s .
No entanto, são hoje a nação de
maior nível de vida do mundo, superior mesmo aos norte-americanos, mercê da sua instituição cooperativa, extensiva a quase toda a
actividade económica.
É de cerca de 9% a percentagem
da população agrícola daqueles dois
países, enquanto no nosso, ronda
pelos 47%. Quer dizer, não é possível a Lavoura sustentar e dar nível
civilizado a tanta gente, muita da
qual nada produz. Por isso deve
ferir-nos este contraste flagrante,
senão humilhante: naqueles países
os operários agrícolas vão para o
trabalho no seu automóvel. Entre
nós...
Não me permite a falta de espaço esplanar, como conviria, este
assunto. Não devo terminar, porém, sem uma advertência: as condições sócio-económicas do mundo
e o aperfeiçoamento da técnica exigem que tudo se organize em bases
científicas, desde a produção ao
consumo. E não é certamente a
actual organização da nossa La-

da 9

voura que pode apresentar essas
credenciais.
O regimen de exploração por caseiros, estes sem recursos, nem conhecimentos nem preparação profissional, é um obstáculo sério ao
progresso agrícola. Não sei se será
mesmo compatível, com este, o
absentismo quase generalizado dos
nossos proprietários.
Julgo, a este respeito, que só a
cooperação poderá salvar ainda a
situação de muitos deles.
Não posso deixar de evocar, a
propósito e para terminar, o pensamento de um grande economista
francês, Georges Lasserre, catedrático da Faculdade de Direito e
Ciências Económicas da Universidade de Paris:
—• «Quaisquer que sejam as posições futuras do Capitalismo e do
Comunismo, o sector cooperativo
terá o seu papel a desempenhar.
DOS CÈGUINHOS DOS OLHOS
AOS CEGOS DO ESPÍRITO
da 8

J á notaram alguma vez quando a maldade humana se atreve a desviá-las do
seu caminho, do seu labor, esmagando-as
debaixo dos pés, que apenas conseguem a
sua desorientação por momentos mas não
tardando que se refaçam daquele acto
criminoso e prossigam na sua senha.
É triste! muito triste que ainda haja
pessoas que não tenham aprendido estas
e outras lições que a Natureza pródiga
em exemplos nos ofertou.
Mas o homem também filho da Natureza, pródigo em espírito criador, inteligente e humanista, sempre em todos os
tempos, e campos de actividade, desafiando até a própria Natureza, como por
exemplo na engenharia, arquitectura, pintura, e até mesmo na literatura, nos tem
presenteado com autênticos e enormes
obras-de-arte que deleitam e cultivam os
nossos espíritos.
A palavra escrita ou falada tem sido
através dos tempos o veículo de propaganda do ideal cooperativo que bem assimilada e melhor ainda praticada tem
contribuído para o progresso e bem-estar,
e completa emancipação de alguns povos
no mundo.
Aqui em Portugal, por esta, ou por
aquela razão mas mais por culpa de nós
próprios visto que a maioria tarda em
aprender as lições da Natureza, e a
dos homens, continuamos a progredir
muito lentamente. Julgo que enquanto
não nos utilizarmos doutros meios de
propaganda, e enquanto os Boletins Cooperativistas jazerem inertes, sem vida,
parados a um canto, sem que haja alguém, que se dê ao trabalho de os distribuir por todos os cooperadores, e até
mesmo aos que ainda o não são, antevejo
para o cooperativismo português um pro-

A oposição destes dois sistemas
é o drama actual do mundo; mas
o progresso técnico, por um lado,
e a natureza humana, por outro,
põem, a ambos, problemas que, em
última análise, são os mesmos, e
requerem soluções idênticas. Um
deverá socializar-se, o outro liberalizar-se. A Cooperação é o ponto
de encontro possível para as duas
evoluções convergentes, indispensáveis à felicidade dos povos».
Dentro desta problemática está
a desenvolver-se com ritmo acelerado, em todos os quadrantes da
terra, a organização cooperativa —
desde o Japão ao Norte da América e da Á f r i c a do Sul à Suécia.
No mesmo rítimo, também, o nível
de vida das populações.
Aos nossos homens esclarecidos
e responsáveis, que não são apenas os que ocupam as cadeiras do
poder, caberá a grave responsabilidade do nosso atrazo cada vez
mais acentuado.
ANTÓNIO

MOREIRA

PEIXOTO

gresso que se pode comparai' ao andar
do caranguejo.
Oxalá, e faço votos ardentes para que
redondamente me engane, e o futuro
possa desmentir estas minhas palavras,
que são o reflexo dos meus receios, e do
meu acrisolado amor pelo ideal da cooperação.
Depois de tudo que aqui escrevo, neste
pobre e mal alinhavado artigo, onde
apresento exemplos da Natureza, e que
são lições para todos os cooperadores,
apenas me resta pedir para que os sigamos todos.
Mas se algum de nós persistir ainda na
tal cegueira espiritual, ou na falha de
assimilação do que é a verdadeira cooperação, aconselho-os a que no nosso quintal,
ou nos campos próximos atentem e aprendam a lição de todos os formigueiros que
alguma cousa hão-de aprender.

V I S I T A A 3 ADEGAS C O O P E R A T I V A S
DA REGIÃO DOS V I N H O S VERDES

As Cooperativas de Consumo do Porto
e arredores organizam uma excursão de
visita às seguintes Adegas Cooperativas,
no dia 11 de Outubro próximo, um Domingo :
— de Felgueiras, cuja capacidade de
produção é actualmente de 700 pipas;
— de Entre Braga e Cávado, que produz 1300 pipas;
— de Vila Nova de Famalicão, com
uma produção actual de 3500 pipas.
O objectivo da visita, além de proporcionar um maior estreitamento de relações e de contactos entre os sectores de
consumo e de produção agrícola, visa a
dar a conhecer às massas associativas das
nossas Sociedades a forma como é produzido o vinho nas Adegas Cooperativas,
utilizando os processos mais modernos,
as quais dispõem ainda de orientação e
assistência técnica de Organismos Oficiais, nomeadamente a Junta Nacional do
Vinho e a Comissão de Viticultura da
Região de Vinhos Verdes.
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O 64.° Aniversário da Cooperativa do Povo Portuense
Mais um ano passou após a f u n d a ç ã o em
18

de

Março

Portuense,
tarde

1900

denominação

se

Povo

de

transformou

da Casa

Cooperativa

do

Povo

cotiiações

que bastante

mais

com

em

Cooperativa

do

a

de
dos

p é , conjuntamente

com

sócios,

e

também

do

próprio

exploração

é

do

certo,

aluguer

as

edifício.

Portuense.

tanta

letargia

na

sua

maior

parte

aos

mais

os

directores

os

sócios

das

nossas Cooperativas.
Aos actuais dirigentes e s t á reservado p a pel decisivo

Alugado

Por H E R N Â N I R O D R I G U E S
(da Coop. Maq. e Fogueiros)

para uma viragem de

proces-

sos, mais de harmonia com a evolução coo-

Sessenta e quatro anos já decorreram de-

diversos Sindicatos, e s t á - o t a m b é m a empre-

perativista

pois de ter surgido como baluarte coopera-

sas lucrativas que no r é s - d o - c h ã o exploram

compreendam e r e c o n h e ç a m a oportunidade

tivo na capital do Norte.

uma

de a conseguir. O mesmo se espera da actual

Fundada

por

um

punhado

de

idealistas

mercearia-pastelaria e...

convictos, amadurecidos nas lides associati-

entrada, mesmo

vistas

Tal

de

dos

fins do século X I X , precursores

muitas

das

reivindicações

justas

para

sua

riam!

dessa

época

radas,

algumas

das

quais

que

assegu-

são Lei, dentre

esses idealistas é justíssimo citar os nomes
de Serafim dos Anjos Piedade, Manuel José
da Silva, João Pinto Maravilhas Pereira, Joaquim

Francisco Pedrosa,

Francisco Viterbo

de Campos e Custódio Gomes de

Pinho e

Pinto.

lugar

Não

destacado

g u ê s , chegando

no

Cooperativismo

sei,

do

nem

túmulo

o que

não di-

quero saber quem

foram

por tais dislates. Sou sócio

recente mas, não deixo de pessoalmente

re-

conhecer

que

tal

aconteceu

e

foi

quem

só de

se

isso

foi

acontece

possível,

se

ainda, a culpa não

nessa

altura do arrenda-

mento dirigia a Cooperativa, foi t a m b é m da
massa

associativa

que

o consentiu

Toda esta apatia está na base do atraso
relativamente

já como Cooperativa do Povo Portuense, na

movimentos

de

Aliança Cooperativa Internacional, com sede

mundo.

justo prestígio no burgo

manteve

portuense.

Uma
maioria

Porém, nos últimos 30 anos a sua marcada posição cooperativista foi-se apagando

Direcção da Cooperativa do Povo Portuense.

As

comemorações

cooperativos

quase

aos

todo o

imperdoável

esmagadora

vas das cooperativas

das

transformou a

massas

associati-

em cooperadores

sem

convicção e sem força de vontade, tornan-

do

64."

ço, data da f u n d a ç ã o , com uma sessão solene, para a qual tinha sido convidado, como
orador,

o advogado

Barros,

em

portuense,

anunciada

Dr. Araújo

conferência

sobre

«Cooperativismo».
Presidiu o Presidente da Assembleia G e ral, Snr. José Pinto Raimundo que chamou
para
—

ladeá-lo

os Snrs. Dr. A c á c i o Tavares

que apresentou o conferencista — , José

Augusto Bandeira — o sócio mais antigo da
ra —

(vivo) — , Fernando de Olivei-

Presidente

da Direcção — ,

de Oliveira, John Walter Ames —

Porfírio
Director

Adjunto da «Kooperativa Forbundet», organismo

inércia

da passagem

aniversário iniciaram-se no dia 18 de Mar-

Cooperativa

em que nos encontramos

em Londres, e durante vários anos

e

consente.

portu-

a estar filiada mais tarde,

sair

os responsáveis

sua

Então a Casa do Povo Portuense marcou

o

vinho

A i ! se esses idealistas, esses fundadores,
pudessem

reivindicações

eles

ao lado, porta com porta!

e qual, uma taberna que vende

na defesa das quais gastaram o melhor da
vida,

Assim

ao copo a t é altas horas da noite!

todos os que trabalham e do trabalho vivem,

hoje s ã o realidades cada vez mais

uma taberna.

Esta, mesmo à direita da porta principal de

contemporânea.

—,

de

Cúpula

Américo

do Cooperativismo

Cardoso, A n t ó n i o

sueco

Moreira da

Silva, Ernâni Rodrigues, Eugénio Mota, A l bino

da

Costa

Maia,

José

Alves

Leite e

José de Castro.

lentamente; o idealismo dos homens foi de-

do-os

saparecendo;

a n t e m ã o que ao proceder assim, atrasavam

mais

tregue

alguns anos a conquista do seu próprio bem

alguns

galhardete da Cooperativa, gesto que muito

estar, traduzido num melhor níyel de vida,

sensibilizou o nosso amigo sueco.

e

os que se

confiantes

raros;

o

mantinham firmes

tornaram-se

desalento

cada

apoderou-se

vez
de

e o desinteresse de outros.

fôra

espalhadas
expansão

pela cidade, tudo o que

cooperativa

ficou

perativo

resumido

Walter
esteve

cial — que

tipografia — A

vem

ganhando

de

Antes de iniciar-se a conferência foi en-

Imprensa

para

So-

manter

a

dos

nossos dias.

—

Ames
na

tenha

a t é junto

Cooperativa
tido

a J . W . Ames uma brochura e um

Na

de
do

o condão

c o n f e r ê n c i a , anunciada sobre Coope-

rativismo, tratou o Dr. Araújo Barros tema
diferente, tendo no entanto dado

Oxalá a vinda do nosso amigo sueco John

à c a s a - m ã e , na qual se salvou da c a t á s t r o f e
de

sabendo

E assim se chegou ao paroquialismo coo-

a

secção

mesmo

economicamente s ã o .

Após o encerramento das secções de consumo,

acomodatícios,

nós —
Povo

de

e

ele

Portuense

despertar

de

lealmente

explicações antes de entrar na matéria.
No

dia

21,

seguiu-se

a

representação

pelo grupo cénico «Os Plebeus A v i n t e n s e s » ,
da peça em três actos M á S i n a , de Bento
M â n t u a , representação que foi repetida
dia

seguinte,

22

de

Março,

no

dedicada

a

todas as Cooperativas nortenhas.
O desempenho

agradou e os actores in-

tervenientes

foram

tência

compareceu

que

aplaudidos
em

pela

assis-

número

ele-

vado.
Continuou o programa festivo no dia 4 de
Abril, com uma sessão de homenagem
distintos

causídicos

aos

Drs. Edmundo Barbosa

e Manuel de Sousa Dias, presidindo

nova-

mente o Snr. José Pinto Raimundo, ladeado
pelos

homenageados.

Traçaram a biografia dos mesmos os Snrs.
Drs.

Miguel

Monteiro

e

Bento

de

Melo.

Aquele a do Dr. Edmundo Barbosa; este a
do Dr. Manuel de Sousa Dias. Ambos foram
unânimes

em sublinhar a inteireza de c a -

rácter e a honestidade
menageados,

além

profissional dos ho-

do seu valor e

compe-

tência.
Foram
A

descerradas

as

suas

fotografias.

do D r . Edmundo Barbosa par seu

filho

D r . Edmundo Guerra Barbosa e a do D r . M a nuel de Sousa Dias por sua esposa D. Maria

A mesa que presidiu à Sessão de homenagem aos causídicos Drs. Edmundo Barbosa
e Manuel de Sousa Dias, estando o Dr. Miguel Monteiro no uso da palavra
1 í> boletim cooperativista

Lemos de Sousa Dias.
Referiu-se à justiça da homenagem o Pre-

sidente

da Direcção

gados,

da Ordem dos Advo-

Dr. Pinheiro Torres.

dos e a eles próprios salvas de prata, tendo
cada um agradecido.

Encerrou a sessão o Presidente da Mesa,
salientando t a m b é m a justiça da homenagem

Aos brindes falaram os Snrs. José

a quem, com todo o carinho vem tratando

nando de Oliveira,

graciosamente

José

forenses

dos

mais

diversos

assuntos

de que a Cooperativa tem

neces-

sitado, há mais de trinta anos.
No

dia

seguinte,

5

de

Abril, encerra-

Pinto

Raimundo, Dr. João Correia Guimarães, FerDomingues

Dr. Araújo

dos Santos,

Barros, Dr.

Dr. José V a -

lente, Alberto Alves Carneiro,

Ernesto B a l -

maceda,

Serafim

Ernâni

Rodrigues

e

dos

Anjos.

i T.

Um aspecto do almoço de homenagem aos dois causídicos

ram-se

as

comemorações

com

um

almoço

Que das afirmações produzidas algo fique

de homenagem dos dois causídicos, que teve

perdurável

lugar no Salão da Ordem dos Engenheiros.

de

Estiveram presentes cerca de 70
entre

as quais

muitos

colegas

pessoas,

dos

home-

nageados e esposas.

entre

tivismo

português,

num plano

valorização

estabelecendo-se

entre

os seus vários sectores uma verdadeira coo-

homenagea-

As palavras, mesmo as mais bonitas, só
terão valor na sequência dos actos.

11

Entrega

efectivo

do Coopera-

peração, são os meus votos.

No decorrer do almoço foram oferecidos
ramos de flores às esposas dos

e se

trabalho para

do galhardete

ao nosso amigo sueco John Walter

Ames

A IMPORTÂNCIA DAS COOPERATIVAS
NA ECONOMIA DE MERCADO
Com o título acima, publicou o «Diário de Lisboa», em 10 de Abril, o artigo
que abaixo tomamos a liberdade de transcrever :
A tendência que há muitas dezenas de
anos se tem manifestado nas economias
de mercado e que leva a uma progresiva
centralização das actividades económicas, pelo menos nos seus ramos fundamentais, num reduzido número de empresas ou de cartéis é considerada, em
muitos sectores, corno prejudicial para a
vida dessas nações. Diz-se que a concentração, de poder económico gera o aumento do poder constitucionalmente o
poder emane e pertença a toda a população, na realidade pertence a esse reduzido número de entidades que dominam
a vida económica.
E a crescente intepenetração de capitais
e empresas de várias nacionalidades, muito acentuada nas últimas décadas, mais
vem acentuar esses receios de que o
poder económico, e com ele o público,
sejam domínio exclusivo dessas entidades.
Tem-se apresentado como medida que
pode impedir o fortalecimento desta tendência, ou até conseguir a sua correcção, a criação de cooperativas. Mas nas
economias liberais, entendem muitos dos
defensores desta forma de organização
económica, deve-se deixar ao critério dos
interessados a constituição das cooperativas, mantendo-se o Estado numa situação de neutralidade, que poderá apenas
ir até à promulgação de algumas medidas
que venham facilitar a sua formação e
fortalecimento. Apontam-se, muitas vezes, como prova de êxtio, os países nórdicos, onde muitos sectores se encontram,
numa importante proporção, organizados
sob forma cooperativa.
Sobre duas questões deve, contudo, meditar-se. Facilitará ou possibilitará a actual estrutura das sociedades capitalistas
a sólida implantação das formas cooperativastivas de produção e distribuição, em
tivas de produção e distribuição, em especial nos sectores mais importantes?
Estará, na realidade, uma posição de neutralidade, mesmo benevolente, da parte
do Estado, colocando as cooperativas em
pé de igualdade com as empresas privadas?
Se nos lembrarmos do extraordinário
poder que as grandes empresas hoje possuem e das suas extensas ramificações
por todo o mundo de economia de mercado verificamos que uma cooperativa,
por muito forte que seja, não estará
em condições de ombrear com elas, e que
se o fizer acabará por ser vencida. O seu
triunfo, ou pelo menos a sua manutenção em condições satisfatórias, apenas
será possível com a intervenção estatal,
ou então em sectores especiais ou de reda 20
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veniência de se não estar a perder tempo
demasiado com pormenores ortográficos
ou primores de sintaxe, deslocando ou colocando vírgulas, pois demasiado tempo
já fôra perdido e que é preciso recuperar.
Continuando, explicou que, depois do
estudo do Regulamento efectuado, surgiu
a visita do nosso amigo sueco John Walter Ames que veio ao nosso País, muito
oportunamente, mostrar-nos as nossas feridas, apresentando-nos sugestões que foram verdadeiros «ovos de Colombo».
Entre elas, patenteou-nos a que provoca
o problema do grande empate de capital
nos «stocks», quando, com uma técnica
evoluída mas não complicada, que trate
da centralização da distribuição, esse
empate de capital seria substancialmente
reduzido.
Por fim, leu algumas das feridas apontadas por J. W. Ames e publicadas como
verdades amargas no número de Maio
em curso do «Boletim Cooperativista»,
que todos os delegados possuíam por lhes
ter sido distribuído no início da reunião,
assim como leu também o Plano Ames de
Desenvolvimento Nacional, igualmente
publicado naquele mesmo número do «Boletim».
Encontrando-se então no 1." número da
ordem dos trabalhos, depois de discutido
e votado, artigo por artigo, com algumas emendas, foi aprovado por unanimidade o Regulamento de Armazém Regional do Norte da UNICOOPE, que passa
a ter a seguinte redacção:
Artigo 1." — Em conformidade com o
artigo 2." dos Estatutos da UNICOOPE
— União Cooperativa Abastecedora, S. C.
R. L., é criado no Porto um armazém
com a designação de Armazém Regional
do Norte, tendo por finalidade realizar
no plano regional os objectivos estatutários da UNICOOPE e enquadrar-se na
sua organização.
Artigo 2." — Podem inscrever-se neste
Armazém Regional todas as cooperativas
de consumo da Zona Norte aderentes à
UNICOOPE que realizem um capital
mínimo de 2,5% do valor das suas transacções no anterior e nunca inferior a
10.000 escudos, e se comprometam a efectuar, em cada ano, um volume de compras
mínimo de 25% do seu movimento na
gerência transacta,
comprometendo-se
ainda a aceitar a elevação progressiva
desta percentagem logo que tal seja possível ao Armazém e o determine por
maioria o Conselho Regional, sob proposta da Direcção.
§ 1." — São consideradas fundadoras
as cooperativas que coloquem o capital
acima indicado à disposição do Armazém Regional até ao próximo dia 4 de
Julho de 1964.
§ 2." — O Conselho Regional poderá decidir oportunamente, sob proposta da
Direcção, aumentos proporcionais de capital, de acordo com o desenvolvimento
e as necessidades do Armazém.
is boletim cooperativista

§ 3." — As aquisições de mercadoria
deverão efectuar-se regularmente, conforme as médias mensais previamente f i xadas.
§ 4." — A insuficiência do consumo
anual, previsto para uma cooperativa associada, verificada que seja a sua responsabilidade, anula os benefícios conferidos pelos artigos seguintes.
Artigo 3." — O capital depositado pelas cooperativas, quer seja capital-acções,
quer seja capital-créditos, vencerá o juro
estipulado pela UNICOOPE, no máximo
de 5%.
Artigo 4.° — A mercadoria fornecida às
cooperativas por intermédio do Armazém Regional ser-lhes-á debitada aos preços correntes do mercado grossista, tendo
em conta as condições por elas obtidas
junto dos fornecedores.
Artigo 5." — Enquanto se não verificar o equilíbrio das condições de consumo regionais dentro da UNICOOPE, a
decidir pela Assembleia Geral, os excedentes verificados serão repartidos do
seguinte modo:

damentadas de urgência, o requeiram as
entidades referidas no artigo 8.", e tem
por atribuições:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

orientar e auxiliar as funções administrativas da Direcção;
assegurar a aplicação, no plano regional, das deliberações da Assembleia Geral da UNICOOPE;
eleger de dois em dois anos os memmros dos corpos administrativos, de
acordo com as normas dos §§ 1.°,
2.° e 3.";
nomear delegados regionais aos organismos e reuniões nacionais da
UNICOOPE, de acordo com os Estatutos desta;
apreciar anualmente o relatório da
Direcção sobre as actividades do Armazém Regional no ano anterior, e
o Parecer da Comissão Fiscal — a
inserir no Relatório Geral da Gerência da UNICOOPE;
apreciar previamente o Relatório e
Contas da Gerência da UNICOOPE,
e aprovar o texto escrito da apreciação a enviar à Mesa da Assembleia Geral;
deliberar sobre as soluções a propor
para os problemas da organização
cooperativa nacional, e sobre os pontos cuja inclusão se deseja requerer
nas Ordens de Trabalhos da Assembleia Geral;
assumir as atribuições que lhe sejam
designadas pelos Estatutos da U N I COOPE, e dentro destes pelas deliberações das cooperativas associadas.

— 5% para Fundo de Reserva Legal
y)
— 5% para Fundo de Educação Cooperativa
— 15% para Fundo de Desenvolvimento Regional
— 15% para Fundo de Desenvolvimento Nacional
h)
— 10%, no máximo, para retribuição ao
capital, de acordo com o artigo 3.°.
— O restante, no mínimo de 50%, para
retorno às cooperativas utentes do
Armazém Regional, na proporção
§ 1." — Depois dos dois primeiros anos
das suas aquisições.
de funcionamento, a eleição incidirá alternadamente sobre metade dos cargos
§ 1.° — A parte disponível para retorno administrativos, com excepção do Direcque exceder a atribuição de uma percen- tor-Executivo, e podendo haver sempre
tagem exacta sobre as compras, a deter- reeleição.
minar com uma aproximação de 1/2%,
§ 2." — O Director-Executivo é autoreverterá para um Fundo de Regularizamàticamente
confirmado nas suas função do Retorno, utilizável nas gerências
ções pelos restantes membros da Direcseguintes.
ção, a não ser que, por proposta funda§ 2." — Até que o Conselho Regional
mentada desta ou da Comissão Fiscal, o
decida em contrário, o rendimento dos
Conselho Regional decida a sua destituicapitais e o retorno ao consumo atribuíção, por motivos comprovados de incados a cada fialiada serão levados à sua
pacidade, desinteresse ou desonestidade.
conta de capital-créditos.
§ 3." — Até que os Estatutos da U N I § 3.° — A parte proporcional do retorno
correspondente às cooperativas utentes COOPE disponham de outro modo, cada
nos termos dos artigos 14." e 15.", pelo Cooperativa tem direito a um voto no
consumo anterior à data da regularização Conselho Regional.
eventual da sua situação, reverterá para
Artigo 8." — As reuniões e o expedieno Fundo de Educação Cooperativa.
te do Conselho Regional serão orientados
Artigo 6." — Os corpos administrativos pela respectiva Mesa, constituída por
do Armazém Regional são a Mesa do um Presidente e dois secretários, e que
Conselho Regional, a Direcção e a Co- tem por missão:
missão Fiscal.
Artigo 7." — O órgão máximo do Ar- a) preparar cuidadosamente a Agenda
mazém Regional é o Conselho Regional
dos Trabalhos, de acordo com as
do Norte, o qual é constituído por dois
deliberações do Conselho Regional,
delegados permanentes de cada cooperae as instruções da Direcção, da Cotiva associada, devidamente credenciados
missão Fiscal, das Cooperativas ase com poderes deliberativos. Reúne ordisociadas, e ainda dos órgãos nacionàriamente uma vez por mês e extraornais da UNICOOPE;
dinàriamente sempre que, por razões fun- b) assegurar a regularidade e o per1

c)

feito funcionamento das reuniões e
seu expediente;
elaborar as respectivas actas e pô-las à aprovação do Conselho Regional.

Artigo 9." — A Direcção, que tem a
seu cargo a administração do Armazém
Regional e sua coordenação com os organismos nacionais, é composta por 7
membros, um dos quais é nomeado Director-Executivo e se ocupa das tarefas
administrativas em regime permanente
de trabalho remunerado, às horas normais
do comércio, sendo a sua remuneração
fixada ou alterada por proposta da Direcção ao Conselho Regional. Compete em
particular ao Director-Executivo a direcção do quadro de pessoal.
§ 1." — A Direcção reunirá semanalmente, e sempre que necessário.
§ 2." — Sempre que o julgue conveniente, pode a Direcção convocar a reunião conjunta dos corpos administrativos.
Artigo 10." — A Comissão Fiscal é
constituída por 3 membros e assume no
plano regional a função fiscalizadora da
Administração, recebendo e prestando
toda a colaboração ao Conselho Fiscal
da UNICOOPE e ao serviço de Auditoria que venha a estabelecer-se à escala
nacional. Deverá representar-se nas reuniões do Conselho Regional e da Direcção, a que assiste por direito.

Artigo 16." — A Direcção, por intermédio do Director-Executivo, convocará
uma vez por mês os directores de compras e os gerentes das Cooperativas associadas, para estudo e coordenação de todos os assuntos relacionados com a
aquisição e o fornecimento das mercadorias.
Artigo 17." — Independentemente da
sua função de central de compras, o Armazém Regional deverá, logo que possível, e em coordenação com os restantes
Armazéns Regionais e a administração
central da UNICOOPE, organizar às
suas associadas serviços centralizados de
armazenagem, empacotamento e distribuição domiciliária, actualmente dispersos, assim como de normalização e centralização das contabilidades; uniformização de Estatutos; preparação técnica
do pessoal e formação cooperativista dos
dirigentes, através de cursos locais; serviços de caixa económica para reforço
dos capitais e disciplina dos créditos; e
outros que venham a ser-lhe atribuídos
pelo Plano Nacional da UNICOOPE, incluindo a harmonização das políticas de
preços e de retornos das associadas.

Passou-se a seguir ao 3." número da
ordem dos trabalhos, tendo sido resolvido
que as cooperativas seriam oportunamente avisadas pela Direcção, a f i m de efectuarem a realização do capital inicial
com que se inscreveram.
Por último passou-se ao 4." e derradeiro número da Ordem dos Trabalhos,
cujo texto foi amplamente desenvolvido
pelo presidente da mesa. Tomou-se dele
conhecimento, ficando i esoIvido dar-lhe
seguimento.
Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa encerrou os trabalhos,
eram vinte horas, e ao fazê-lo aproveitou o ensejo para agradecer a todos o
contributo que deram para se iniciar no
nosso País uma nova época de desenvolvimento cooperativo, tal como tinha feito
a princípio, no momento em que salientou a presença do delegado da Cooperativa do Pessoal do Amoníaco Português, facto que se registava pela primeira vez, e do delegado da Cooperativa
de Fânzeres que, embora filiada há já
muito tempo na UNICOOPE, andava
afastada do movimento.
-

Da reunião, foi lavrada por mim, Ernâni da Conceição Rodrigues, a presente
acta como secretário da mesa, a qual,
depois de lida e achada conforme, vai
ser assinada.

Artigo 18." — Este Regulamento tem
carácter transitório, devendo ser refundido oportunamente, em conformidade com
a evolução do nosso movimento local,
regional e nacional, e de acordo com a
Ressalvo a entrelinha «a presente
alteração prevista dos Estatutos da U N I COOPE *e o Plano de Desenvolvimento acta», na terceira linha acima.
f Artigo 11." — Os membros dos corpos Cooperativo Nacional.
(Assinaturas)
administrativos, definidos no artigo 6.°,
Artigo 19." — A UNICOOPE aceita
são responsáveis perante a totalidade das este Regulamento, sendo dada atenção
cooperativas associadas e deixam por especial, na reforma prevista dos seus Pela Cooperativa de Aldoar: Casimiro
Godinho de Oliveira
isso de representar em particular a so- Estatutos, à criação e funcionamento dos
Idem, Moreira da Maia: Manuel José
ciedade a que pertençam. Podem ser Armazéns Regionais.
de Miranda
escolhidos pelo Conselho Regional entre I
Idem,
«Esperança da Via Norte»: Franos seus componentes ou outros elemen- I Seguidamente, entrou-se no 2.° número
klin Guerra Pereira
tos idóneos das cooperativas.
) da ordem dos trabalhos, tendo a ComisIdem, da Arrábida: José Alves Leite;
Artigo 12.° — O Armazém Regional são Organizadora esclarecido que, por
António Menezes Correia
funcionará em regime de autonomia razões de ordem administrativa inicial,
Idem,
da Foz do Douro: Joaquim Silva
administrativa, dentro da orgânica na- o lugar de Director-Executivo ficaria
Pereira
cional da UNICOOPE e de acordo com temporàriamente em aberto e seria preenchido tão breve quanto possível. Até lá Cooperativa de Fânzeres: Rosendo José
os seus Estatutos.
Domingues
Artigo 13." — Além da sua contribui- seria desempenhado interinamente e gra- Idem, do Pessoal da A. P. D. L . : Gusciosamente
por
um
ou
mais
membros
da
ção, fixada no artigo 5.°, para os Funtavo Adolfo de Castro Figueiredo; Ardos de reserva e de desenvolvimento, o Direcção que for escolhido. Com este ponto
naldo da Silva Teixeira
Armazém Regional assumirá os encar- de vista concordaram todos os presen- Idem, do Povo Portuense: José Mário
tes.
gos decorrentes para a UNICOOPE da
Soares de Carvalho
sua constituição e funcionamento.
Foram escolhidos e aprovados por una- Idem, dos Maquinistas e Fogueiros do
Artigo 14.° — As cooperativas da Zona nimidade os seguintes corpos gerentes
Minho e Douro: Bernardino Pinto da
Norte filiadas na UNICOOPE que não que irão pôr em funcionamento c ArCosta; Joaquim Brás Azevedo
derem inicialmente cumprimento ao ar- mazém Regional do Norte:
Cooperativa de Ramal de: Florindo Brantigo 2." deste Regulamento, poderão ser, Mesa do Conselho Regional — Presidenco; José Albuquerque Reis
da mesma-forma, abastecidas pelo Arma- te: Eng." Franquelim Guerra Pereira; Idem, Profissionais de Seguros: António
zém Regional sem direito a retorno, en- secretários: Fernando Cunha e Mário
do Carmo e Silva
trando na posse do correspondente ao da Cruz Picão.
Idem, Pessoal do Amoníaco Português:
Direcção — Presidente: Eng." Luís
consumo posterior à data em que regulaAntónio Afonso Pereira
Gonçalves Paulino; vice-presidente: Eu- Idem, de Lordelo do Ouro: Raul Leite
rizarem a sua situação.
Artigo 16." — As cooperativas não as- génio Augusto Marques da Mota; tesouNunes; (ilegível)
sociadas na UNICOOPE podem também reiro: Casimiro Godinho de Oliveira; vo- Idem, dos Funcionários Públicos: Améconsumir no Armazém Regional sem di- gais: José Augusto de Castro, Ernâni
rico Cardoso
reito a retorno, entrando igualmente na da Conceição Rodrigues e Joaquim Fer- Idem, do Pessoal Gás e Electricidade:
posse do correspondente ao consumo pos- nandes Vasconcelos.
João Luís Almeida
terior à data em que fizerem a sua insComissão Fiscal—Presidente: Dr. Fercrição na UNICOOPE e derem cumpri- nando Ferreira da Costa; secretário: Joa- Eugénio Augusto Marques da Mota
mento ao disposto no artigo 2." deste quim Brás Azevedo; relator: Arnaldo José Augusto de Castro
Regulamento.
Teixeira.
Ernâni da Conceição Rodrigues
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Diálogo

T ) IRES —• Falámos no outro dia na
J_
interdependência existente entre o Cooperativismo e a Cultura. Gostaria que continuássemos
na discussão desse tema.
SEMEDO — Por mim propunha,
se o Carvalho não se importa, que
mostrasse quais as relações existentes entre o Cooperativismo e a F i losofia pois que disse concebê-lo
como um sistema filosófico, além de
sócio-económico e político.
CARVALHO (com certa
indecisão).
— Bem, amigo... o que me pede não
é nada fácil, pelo menos para já.
Porém, sejamos corajosos e antes de
mais tentemos fixar uma brevíssima definição de filosofia que é:
compreensão racional (através da
razão e não dos sentimentos) dos
problemas que ao homem interessam. Ora não vêem aqui os amigos
já uma ligação da Filosofia com o
Cooperativismo ?
P I R E S — Sem dúvida. Isso é, afinal, a tal adequação de um pensamento válido à acção.
CARVALHO — Sim, e neste caso
particular é a adequação da ideia
cooperativa à acção cooperativa.
SEMEDO — Porém, a meu ver, a

grande dificuldade reside precisamente na posse da ideia cooperativa.
CARVALHO — Isso mesmo. E porquê? Porque a posse da ideia cooperativa implica a posse de uma
infinidade de outras ideias com ela
relacionadas.
P I R E S —• Mas

se cooperativistas

somente são os que compreendem
essas ideias todas, vocês condenam
todos os outros que as não possuam.
CARVALHO —• Ninguém condena
ninguém, amigo. Ou melhor, eu e
aqui o amigo Semedo não condenamos ninguém pela sua incultura.
Antes o contrário se dá, pois não
é verdade?
SEMEDO (alteando

a voz) — E tu

bem sabes isso, Pires. Quando fizemos parte da Comissão Cultural da
Piedense, qual era o nosso objectivo ? Dar uma oportunidade a todos.
E o que se verificou? Os que se diziam incultos, — pois não perdiam
uma oportunidade para o afirmarem quer em particular quer em
público —• foram afinal os indivíduos que torpedearam toda a nossa
iniciativa. Ora querer ajudar não
é condenar.
P I R E S — Tens razão nessa ponto.
Mas a verdade é que a maioria dos
cooperativistas são incultos, e não
deixam por isso de ser cooperativistas, e felizmente muitos deles
imensamente válidos.
CARVALHO (com calor) — Isso
mesmo, Pires! Gostei da tirada. É
o que eu sempre tenho dito: o de
20 boletim cooperativista

cooperativis

que não há incapazes quando servem uma ideia generosa. Creio todo
o homem recuperável, mesmo quando imerso na maior das degradações. Uma coisa se exige, ao que
julgo: que queiram
emancipar-se.
E é este querer, amigo, o mais difícil de tudo, uma vez que ele é a
resultante de um condicionalismo
que quase sempre ultrapassa as posses do homem. Sozinho, o ser humano está, na quase totalidade dos
casos, condenado ao fracasso. Mas
há o Cooperativismo,
amigo, onde
o homem se não sente só, ou pelo
menos não devia sentir-se. Claro que
este estar só ou acompanhado não
é no sentido físico, mas sim no espiritual. Como sabe, pode sentir-se
a mais terrível das solidões no seio
de uma multidão.

GOMERCINDO
' ' •

(Coop.

CARVALHO

Piedense)

balho era uma fonte de grandes
alegrias; cada um de nós dava o
seu melhor, e ah rapazes!, ía tudo
de vento em popa! Mas depois vieram os que tudo percebem e não
acharam bem...
CARVALHO

(com

amargura)

—

Sim, depois vieram as limitações a
um trabalho de autêntica regeneração que iria sem dúvida marcar
uma época na história do nosso Cooperativismo. E digo isto, amigos,
com um máximo de consciência,
sem farroncas, antes com boa dose
de humildade. Se na nossa cooperativa fizéssemos algo de válido,
creio que isso viria a constituir
incentivo para as outras cooperativas e daí um progresso no cooperativismo português. E aqui, amigos,
eis que regressámos ao tema que
SEMEDO (com a mordacidade do o Semedo me propôs no início da
costume) — Mas onde está essa nossa conversa — o da relação
cooperação espiritual ? Há, sim! E s - do Cooperativismo com a Filosofia.
Toda a realização de longo alcance
boçou-se entre nós...
CARVALHO —• Há aí muita ver- — como aquela que nos propúnhadade no que diz, Semedo. Mas de mos efectivar — implica toda uma
Filosofia, isto é, implica um conhequem é a culpa?
P I R E S (como que distante) — cimento da natureza humana e do
que mais convém para a sua realiSim, de quem é a culpa?
CARVALHO(enérgico) •—-O que eu zação. Quando nós nos propusesempre censurei, amigos, — e vo- mos enveredar pelo mais válido e
cês sabem-no bem — não foi nunca urgente caminho — o da educação
a incultura dos nossos consócios cooperativista da nossa juventude
(como poderia fazê-lo?) em espe- — a fim de tornar cooperativa até
cial dos que ocupam lugares de ge- à medula, tal propósito implicava
rência, mas sim a eterna mania de um mínimo de conhecimento pedalimitar a acção de cada um no sec- gógicos, para começar. Ora saber
tor para o qual foi escolhido. Isso, um pouco de pedagogia não é exacamigos, é que é censurável! Porque tamente o mesmo que saber comsendo os homens desiguais em capa- prar algumas sacas de batatas ou
cidade, gostos, temperamento, etc., de feijão, ou mesmo alguns almuhá que aproveitá-los em tudo de des de vinho...
que são capazes, desde que — põe-se
SEMEDO (com forte ironia) —
evidentemente esta condição •— a Almudes? Pipas, amigo, pipas! É
ideia cooperativa os anime. E veri- o que mais se vende...
fiquem que esta desigualdade dos
CARVALHO (sorrindo)
— Sejam
homens, ao invés de empobrecer pipas, amigo. Saber comprar isso
uma instituição, ou a sociedade em é evidentemente necessário, direi
geral, constitui afinal a sua má- mesmo vital para as instituições
xima riqueza. Deixa-se pois a cada cooperativas. Porém saber isso não
militante cooperativista realizar implica saber pedagogia ou ter altrabalho criador, dar o seu máximo gumas noções de uma válida filode esforço, intelectual nuns casos, sofia. É o que eu digo: cada um
físico noutros. Combate-se, com o no lugar que mais se adeque com
máximo de dureza, se tanto for ne- a sua natureza, desempenhando a
cessário, os ditadorzecos que aflo- sua função com o máximo de enturem nas nossas instituições coope- siasmo e boa vontade. Agora quanrativas, pois aí não há lugar para do de tudo se quer saber e mandar,
os seus ensaios de mando, ambição quando imerso na mais profunda
e complexos de inferioridade,
(não ignorância dos trabalhos dos outros
de superioridade) que os mina.
se limita a mais válida acção, a
SEMEDO (vibrando) — Não viste mais urgente actividade, é para
tu, Pires, (não me canso de repe- mim pura e simplesmente crimitir) quando juntos lidámos na Co- noso. Ah, esta incompreensão, este
missão Cultural? Tu parecias uma eterno desejo de limitação aos mais
formiga laboriosa, sempre a tra- belos anseios dos que buscam reabalhar naquilo para que sentias pro- lizar-se, ajudando a realizar o sepensão. Nunca nenhum de nós te melhante, é coisa que profundalimitou a acção e eras feliz por mente dói!
isso, não é verdade? Assim o tra- SEMEDO — Sim e creio que o Car-

valho tocou aí no ponto fundamental quando se refere aos que anseiam realizar-se, ajudando os
outros a realizarern-se.
CARVALHO — Tem razão Semedo,

esse é de facto um ponto fundamental, a mola mesmo de toda a
real realização do ser humano. É
que verdadeiramente o homem somente se realiza no acto de realizar os outros, à semelhança do
aprendiz de sapateiro, que somente
aprenderá o ofício batendo sola e
desempenhando outras funções ao
ofício inerentes. Aliás, a palavra
COOPERAÇÃO tudo isso resume.
Adentro das nossas instituições cooperativas, a cooperação não se deve
limitar tão-só ao aspecto material,
mas mais ainda, ao espiritual. Como
sempre disse, o económico é básico,
é vital, para a vida das nossas instituições; mas ficar aí é crime. Da
cooperação no económico devemos
passar à cooperação no espiritual,
pois esta última é a única que permitirá a realização do ser humano,
rumo ao Espírito.
Portanto, amigos, por agora afloro apenas as razões fundamentais
da minha afirmação: a de que o
Cooperativismo é, simultaneamente
a outros sistemas, um sistema filosófico também. Além da brevíssima definição já dada de Filosofia
•— de que ela é tentativa de compreensão racional dos problemas
que ao humano interessam — podêmo-la considerar desde já também
uma concepção do mundo, ou como
queiram, uma cosmo visão, (visão
do mundo). Portanto, para sintetizar o que acerca da filosofia dissemos já, diremos que é: 1) um método (racional) de trabalho que
leva à compreensão dos homens e
do universo; 2) uma certa maneira
de ver o universo, o cosmos, (cosmovisão). Ora pergunto agora se
os amigos não vêem que o Cooperativismo é também: 1) uma maneira
nova cie encarar os homens e o universo, sendo pois uma cosmovisão;
e 2) um certo método, que se deseja
igualmente racional, de trabalho,
de acção no mundo. Então a ver a
ideia?
SEMEDO (entusiasmado)
•— Compreendo perfeitamente o que quer
dizer, Carvalho. É uma maneira
de encarar o Cooperativismo que
lhe abrirá grandes perspectivas,
por certo. Mas claro, tudo isso
muito longínquo ainda.
CARVALHO — Sim, tem razão mais
uma vez, Semedo. Mas o amigo sabe
já, que qualquer problema, quando
aprofundado, revela-se complexíssimo, o que foi dito por Goethe noutras palavras: «todo o finito aprofundado é um infinito».
P I R E S (sorrindo)
— Estou em
crer que se certos cooperativistas

que nós conhecemos, os ouvissem A nossa Cooperativa
falar, perguntariam desdenhosamente: «mas afinal para que ser- PROCUREMOS SER COOPERATIVISTAS
vem todas essas filosofias nas nossas cooperativas ? Sempre passámos
Por E D U A R D O BORGES D E O L I V E I R A
cá sem elas e vêm agora estes tipos
a darem-se ares de filósofos, inculcando-nos a peta que ela é necessáDentre os vários problemas que
ria!» Não acham que seria assim? preocupam os obreiros da coopeCARVALHO (sorrindo
à
imitação) ração, há um, que pela importân— Claro que seria assim, amigo. cia, inquieta quem tem a missão de
Contudo a razão não estaria com guia e velar pelo fiel acatamento
eles. A razão está, onde estiver a... da ética do movimento cooperatiRazão. Até mesmo para a compra vista: a mentalização cooperadora
de batatas, feijões e vá lá, de vinho, de todos os elementos que o comse lucra profundamente em saber põem.
Consequência, por um lado, da
um pouco de filosofia. Claro que
esta relação não é fácil de ver — escassa difusão doutrinária junto
nem eu agora a explicarei — mas das massas interessadas e, por ouse se admite que para essas acti- tro lado, do ambiente rotineiro em
vidades mercantis a filosofia está a que nascemos e vivemos, está sobemais, que dizer para a faina da jamente comprovado que, para a
emancipação do homem, que dentro maior parte dos elementos particidas cooperativas se deve levar a pantes das nossas cooperativas, escabo, como os locais ideais para tas nada mais são do que meras emisso? — talvez os únicos?... Tenha- presas mercantis, em que cada sómos em mente o concretíssimo cio emprega umas dezenas ou cenexemplo das nossas pretensões, tenas de escudos na mira de vir a
quando membros da Comissão Cul- colher daí algum proveito pecuniátural da Piedense, acerca da edu- rio.
cação cooperativista da juventude.
Com efeito, se é certo que os
Também aqui seria desnecessária a proventos anuais resultantes do
filosofia? Veremos este problema funcionamento activo de qualquer
numa das nossas conversações fu- cooperativa outro destino não têm
turas.
senão o de voltarem àqueles de que
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duzida importância. Só esta intervenção
poderá impedir o aparecimento duma concorrência ruinosa ou de dificuldades de
carácter de matérias-primas ou de distribuição dos seus produtos.
Um exemplo, referente a um sector
actualmente em plena transformação
e que apresenta características favoráveis para a inrplantação de cooperativas,
permite apreciar as perspectivas que perante estas se apresentam. Em 1959, no
sector avícola da França, 40 porcento
da produção integrada de aves para o
aproveitamento de carne estava nas mãos
de cooperativas; em 19G2, esta percentagem baixara para 20 cento.

mienos a sua manutenção em condições
satisfatórias.
Não substimamos o perigo que correm
as cooperativas de consumo, por mais
fortes que sejam, quando confinadas às
suas possibilidades particulares,
perante
à acção de poderosos agrupamentos de
comércio que procuram dominar o mercado, e também achamos que compete ao
Estado defender os consumulores contra
a acção monopolista e encorajar a sua
organização cooperativa. No entanto, não
esquecemos que há exemplos de organizações que pretendiam conquistar o mercado com preços transitoriamente
muito
baixos.

A solução cooperativa, forma válida
de resolução de muitos problemas, só poderá obter a importância que lhe é desejada, desde que medidas extra-económicas preparem a sua implantação e
protejam a sua actividade, de forma a
evitarem-lhe os impactos que outras forças económicas lhes poderiam fazer sofrer. De outro modo, a sua vida será
limitada e continuará ausente dos sectores fundamentais.

A defesa das cooperativas perante a
força de sociedades poderosas de comércio privado reside, em grande medida,
na sua capacidade de se unirem, de jogarem em comum os seus recursos, num
trabalho de consciencialização do povo
consumidor. E as cooperativas portuguesas estão felizmente a revelar uma compreensão dos perigos que correm se continuarem, isoladas e a pretenderem defender-se só com as suas próprias forças.

Compreendemos as preocupações do articulista mas discordamos da ideia de
que só a intervenção do Estado poderá
impedir a vitória de uma concorrência
ruinosa para as Cooperativas, de que
só ela permitirá o triunfo destas ou pelo

De resto que a intervenção do Estado
pode constituir uma defesa benéfica dos
consumidores das suas cooperativas, deste que não interfira com a própria vida
destas sociedades e respeite a soberância dos cooperadores dentro das suas
associações.
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provieram, há, porém, que saber
por que forma é que esse retorno
deve ser feito.
Para a maioria, a melhor maneira de o fazer é distribuir individualmente, por cada sócio, aquilo
que, por rateio, lhe caiba; para os
outros — os teóricos, se é que assim podemos ou devemos designá-los — a melhor aplicação dos resultados colhidos está em converter
em obras que interessem comummente a todos os participantes.
Qual das duas soluções é a mais
própria, encerra mais lógica e satisfaz mais correctamente ao conceito e aos interesses da cooperação?
A esta pergunta, os que advogam a segunda solução, respondem,
certamente, que ela é a mais justa,
porque é mais equitativa e mais nobre; por que melhor se coaduna
com a ética dos pioneiros de Rochdale e dos seus continuadores; porque a sua essência possibilitou a
expansão, à escala mundial, do cooperativismo, dados os fermentos altruístas e dignificadores que contém.
Sem dúvida que é uma forma
mais equitativa de repartir os resultados obtidos, porque, quando
eles são devolvidos individualmente
aos sócios, em função dos seus consumos, os únicos beneficiados são
aqueles que consumiram, ao passo
que aplicando os mesmos proventos em obras culturais, sociais ou
de qualquer outra espécie de proveito comum, os beneficiários são
todos os indivíduos que constituem
a sociedade, independentemente de
terem consumido, ou não.
A isto, os opositores, podem retorquir que foram os consumidores
que possibilitaram os proveitos, o
que é verdadeiro, e que, por isso,
devem ser eles os únicos, ou, pelo
menos, os mais favorecidos.
Mas, a tal critério, poderá objectar-se: O que é, afinal, uma cooperativa? Um agrupamento de interesses individualistas, ou um núcleo
de interesses colectivos?
Trata-se, claro, de uma associação de interesses comuns, que os
seus componentes livremente escolhem e se comprometem respeitar,
no acto da sua inscrição.
Trata-se, claro, de uma associação de interesses comuns, que os
seus componentes livremente escolhem e se comprometem respeitar,
no acto da sua inscrição.
Ora, sendo assim, compreende-se
facilmente a razão por que os idealistas teimam também em não querer aceitar a ideia de qualquer espécie de remuneração aos dinheiros
investidos na formação dos capitais cooperativos, só o fazendo com
muita relutância, embora seja ver22 boletim cooperativista

dade, indesmentível, que houve, e
que há, necessidade de lançar mão
dessa realidade •— como factor relevante de atracção ao seio cooperativo, mormente daquelas pessoas
que, pelo seu cepticismo, hesitam
em acreditar nas vantagens que a
cooperação lhes pode proporcionar
—• para que o cooperativismo possa
continuar na sua senda de progresso.
É, mercê disso, que grande número das sociedades cooperativas
existentes conseguiram consolidar
a sua posição financeira, têm vida,
se firmaram e progrediram.
No nosso caso particular, em que,
até agora, só vimos interessadas na
existência da nossa Cooperativa
menos de centena e meia de pessoas, quando, afinal, neste momento, mesmo apesar dela só agora ter
ensaiado praticamente os seus primeiros passos, esse número poderia, e deveria, ser bastante mais
elevado, já notamos que um pequeníssimo grupo de inscritos se juntou a nós, não com intuitos puramente cooperativistas, mas, sim, em
busca de uma fonte donde possam

vir a pingar alguns escudos, que
lhes compensem aqueles que eles
entregaram para a constituição do
capital da sociedade.
Claro que não é a nós a quem
compete o direito de impedir que
tais desígnios sejam atingidos —
e desejamos que o sejam, porque
será prova do valimento e robustez
da nossa sociedade; mas, francamente, custa-nos a crer que haja
quem, somente, cuide dos seus interesses materialistas pessoais e esqueça que há tantos interesses morais e espirituais que se podem
alcançar, e que tanto, ou mais poderão dar-nos satisfação e alegria,
mas que apenas serão possíveis e
concretizáveis, desde que todos, colectivamente, comparticipem com o
seu quinhão.
Oxalá a maioria compreenda bem
o papel que lhe compete desempenhar' nesta obra e se lance numa
tarefa de verdadeiras realizações
cooperativistas, que a todos beneficie, enobreça e dignifique.
(Do Boletim do Grupo Desportivo
da CEL-CAT)

42.° DIA MUNDIAL DA COOPERAÇÃO
Pinto Raimundo e José Alves Leite, Presidente da Assembleia Geral
da Cooperativa do Povo Portuense e director da Cooperativa da
Arrábida, respectivamente.
Foi primeiro orador Ernâni Rodrigues que focou o tema da necessidade urgentíssima da formação
de quadros, da mentalização das
massas consumidoras que constituem as Cooperativas, para que tenham consciência da escola dos dirigentes, jámais agora, em que
terão de seguir-se novos métodos
de gestão dentro das Cooperativas
e para execução dos quais são necessárias pessoas à altura dessas
circunstâncias, terminando por manifestar a sua confiança nos resultados que se avizinham para o sector do consumo pelo facto de se ter
feito já a interligação com o de produção agrícola.
Seguiu-se Eugénio Mota que falou sobre os princípios originários
do movimento cooperativo e as razões de optimismo perante a sua
evolução recente no nosso País, em
especial no Norte.
Falou a seguir o Arqt. Pulido
Valente sobre o interesse de uma
íntima colaboração dos Organismos
Cooperativos, nomeadamente da
sua Cooperativa que é de produção
e consumo de bens intelectuais, com
as restantes Cooperativas.
Usou ainda da palavra Américo
Cardoso que historiou a evolução
das leis portuguesas sobre Coope0

rativismo, cujo centenário se verificará em 1967.
No final da sessão, por proposta
de um Cooperativista presente que
quiz conservar o anonimato, foi
declarada «Cooperativa do Ano» a
dos Maquinistas e Fogueiros, pela
sua contribuição para a unidade
cooperativa, tendo sido entregue ao
seu Presidente da Direcção, Bernardino Pinto da Costa, um galharte comemorativo da distinção concedida, acto que foi calorosamente
aplaudido por todos os presentes.
E com a colocação da faixa arco-íris, envolvendo a Snr. D. Maria
José Castro dos Santos, da Cooperativa da Foz do Douro, por ter
sido distinguida como «Cooperadora do Ano», terminaram em beleza
as comemorações levadas a efeito
este ano no Norte, tendo aquela
senhora sido saudada e o acto premiado com uma calorosa salva de
palmas.
Dirigiu a todos palavras de agradecimento o Presidente da Mesa,
Eng.° Franklim Guerra Pereira e
felicitou os componentes da Comissão Organizadora pelo êxito obtido
e que proporcionou a oportunidade
de avaliar como é diferente o ambiente de entusiasmo e fé no futuro
do Cooperativismo, comparando-o
com o que existia há apenas um
ano.
Que para o próximo ano se faça
ainda mais e melhor, são os meus
votos.
a

uma sugestão
Por J O S É F R A N C I S C O
( A t e n e u Cooperativo)

Na organização social, como na
vida humana, os vários órgãos deveriam constituir-se partindo do
simples para o composto. Seria,
portanto, um desenvolvimento natural. Os órgãos superiores eram
sempre a expressão da vontade e
das necessidades dos órgãos primários.
Por muitas razões, que aqui não
poderiam ser examinadas, este desenvolvimento natural é muitas vezes interrompido e são constituídos
órgãos sociais superiores com a função específica de constituírem, eles
próprios os órgãos primários ou
procurarem ligar os poucos existentes numa acção comum melhor
instruída para os fins objectivos
da própria organização.
Não é preciso ir buscar exemplos
fora da organização cooperativa
portuguesa. O caso da UNICOOPE,
constituída pela força de vontade
de uns poucos de militantes cooperativistas, dirigentes de algumas
das cooperativas existentes mais
evoluídas, que por meio desse órgão federativo procuram melhorar
a função de cada dia e definir mais
concretamente a planificação futura.
Outro caso é o do A T E N E U
C O O P E R A T I V O , consequente da
decisão de alguns estudiosos do
movimento cooperativista mundial
como doutrina de acção económica
emancipadora, objectivando difundir essas ideias para uma melhor
ligação das cooperativas existentes
por laços federativos, em Portugal
e no Mundo.
Se tanto um como o outro destes
organismos deparam com tantas
dificuldades na sua missão, que a
todos interessa, é isso devido a que
a sua constituição ainda não é sentida como uma necessidade de alto,
interesse, mesmo por muitos cooperativistas.
Os dois organismos estão levando
a efeito um Colóquio de temas cooperativos, de cujos resultados vou
tomando conhecimento pelo que deles é publicado no Boletim Informativo, por não me ser possível
dar-lhe assistência por residir fora
de Lisboa. E foi no Boletim que se
me deparou um assunto que me parece merecedor da atenção dos dirigentes clesse Colóquio, o que me levou a fazer a presente sugestão:
Têm-se organizado nos últimos
anos cooperativas de três modalidades : de proprietários produtores ;
de indivíduos da classe média para
construção de moradias e, ultimamente andares em propriedade horizontal; e cooperativas de consu-

midores. Destas últimas ainda se
difenciam as que são de admissão
livre e as de carácter empresarial,
constituídas para um grupo fechado de indivíduos. Só as de admissão livre poderão ser consideradas dentro dos princípios doutrinários do cooperativismo.
Qual deverá ser a atitude dos
cooperativistas perante aquela variedade de organismo, alguns dos
quais poderão ser considerados de
objectivos opostos à verdadeira finalidade cooperativa?
A resposta vem sendo dada por
uma ou outra iniciativa local, como
o caso da Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros ao entrar em
relações e contratos com uma Cooperativa produtora de azeite para
conseguir o fornecimento com regularidade e em melhores condições.
Outra afirmativa é dada no Boletim com a publicação das realizações conseguidas por aqueles organismos.
Mas parece que o mesmo critério
não será o que se poderá interpretar da notícia publicada acerca de
uma preterição da Cooperativa do
Pessoal da Companhia dos Telefones de criar um armazém próprio,
quando se diz: «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 mercadorias armazenadas».
Realmente aquela iniciativa, a
realizar-se, poderá não ser coincidente, mas deverão os cooperativistas deixar de animá-la, dado o carácter especial da cooperativa que
não poderá fazer coisa diferente? As
possibilidades materiais das cooperativas de empresa são maiores,
mas, por isso mesmo, os seus objectivos doutrinários são limitados e,
quantas vezes, mesmo condicionados. Se na Suécia e em outros países as coisas se passam de outra
maneira, como se passariam por
lá nos alvores do cooperativismo?
As lições que de lá poderemos receber não podem deixar de estar
condicionados à possibilidades de
realização local. A meu modo de
ver, se a C P C T tem possibilidades
de instituir o seu próprio armazém
que o faça. Numa futura reestruturação do cooperativismo, que se há-de tornar inevitável, tudo quando
esteja feito poderá ser aproveitado.
Penso que a UNICOOPE e o A T E N E U deveriam aproveitar o actual
Colóquio para afirmar a sua posição em presença de todas as modalidades cooperativas. A sugestão
aí fica.

para que tal se opere, que essa
células do meu pensamento cessário
massa de cooperadores só de nome, atenPor

ANTÓNIO

DE

OLIVEIRA

AZEVEDO

(da Cooperativa dos M a q u i n i s t a s e Fogueiros
ios

Caminhos de F e r r o do M i n h o

e Douro)

Permitam-me que saia dos curtos l i mites desta sala sem eco — o pensamento —, e ouse como o recém-nascido,
sair das trevas para penetrar na luz.
Sou novo em assuntos Cooperativos,
mas não posso deixar de assimilar uma
ideia, que se me afigura como a peça
fundamental de toda esta máquina gigantesca. Essa ideia infiltra-se no menos
dotado de raciocínio, pois que as razões
são tão penetrantes que considero irresistíveis.
Será muito difícil crer que o Cooperativismo é fonte de inexgotáveis recursos económico-sociais? •— pergunto. Essa
fonte nos dá a água pura e cristalina de
que precisamos — o bem estar social.
Esta é a ideia material. Faz com que o
homem coopere para que possa por esta
única e última saída resolver os seus
difíceis problemas sociais.
Quando o homem dá as mãos e luta
unificado pelas sublimes ideias Cooperativistas o individualismo cai vencido.
Que força se nos poderá opôr se as nossas mãos se mantiverem unidas? Nada,
podeis crer, nos f a r á cair.
Há e felizmente, quem lute e se esforce para que um impulso decisivo possa ser dado ao Movimento Cooperativo
Português. Mas é fundamentalmente ne-

desse à posição que ocupa e ao objectivo
que lhe é determinado. Não actua mais
directamente naquilo que é, sem dúvida
também seu, nem realiza um pequeno
esforço para que esta obra se eleve. Acontece por vezes só dificultarem a acção
daqueles que são capazes de fazerem
algo. Deixem que esses, pelo menos, se
movimentem livremente. Não lhes criem
obstáculos! «Deixem o individualismo como obra do passado e sigam o Cooperativismo como obra do presente e de
irrefutável projecção futura».
Se tu, Cooperativista, não usas a inteligência para verificares a verdade das
razões sociais que te abrangem, e mostras em todos os teus actos a negação
a tão vivas razões, negas o valor do teu
raciocínio. Se te roubam os mais elementares conceitos da tua existência; se te
forçam a seguir caminhos errados; se
te fazem vegetar, necessariamente o teu
espírito morrerá. Tenta libertar-te dos
laços que te prendem à inacção. Vence a
inércia e caminha. Luta para que uma
causa boa e justa possa vencer. Então
serás Cooperativista de alma e coração.
Aí encontrarás o máximo valor existencial. Aí poderás ser útil à sociedade. Aí
não te colocarão nas trevas.
—• É horrível estar nas trevas! — pensarás tu um dia. Como é bom sentir a
luz, penetrar por todos os poros da nossa
pele e vê-la circular livremente pelos
campos longínquos do pensamento.
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COOPERADOR!
EXIJA O SEU BOLETIM.
DIRIGENTE COOPERATIVISTA!
Ê D A SUA R E S P O N S A B I L I D A D E A FORMAÇÃO
DOS SÓCIOS D A C O O P E R A T I V A Q U E D I R I G E .
MENSAGEM
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INTERNACIONAL

Aiuda-te a ti mesmo que Deus te aiudara
Dr.

A. REIS

de eficiência mais elevado na sua
acção quer em relação aos consumidores, quer em relação aos produtores e, na medida em que se
consolidam estabelecem melhores
condições para fazer face à concorrência dos monopólios e dos interesses lucrativistas e manter um
contacto tão constante e activo
quanto possível com os respectivos
associados;

A sentença popular Ajuda-te a ti mesmo que Deus te ajudará tem profunda
significação, bem conforme com o espírito dos Evangelhos: pelo teu próprio
esforço, pelo continuado e firme exercício da tua vontade procura viver superiormente a vida; e, assim, terás a ajuda
de Deus. E viver superiormente a vida
é, lutando contra defeitos, vícios, vis
paixões, diligenciar que em si e nos outros, seja atingida a perfeição máxima
igualmente, a A. C. I. vGR
de que for susceptível a própria natuaos Movimentos Cooperativos vete- reza.

ranos e evoluídos a importante e
eficaz ajuda técnica que têm dado
aos movimentos mais jovens dos
países em via de desenvolvimento
e EXORTA-OS maiores esforços
neste domínio dado que é manifesta
a vantagem quer para os movimentos mais experientes quer para os
mais jovens.
a

COOPERATIVA

AGRÍCOLA

DOS PRODUTORES DE LEITE
DO CONCELHO DE LOURES
de produção, com o objectivo de assim
estimular a Lavoura.
Assim, a partir de 1 de Outubro, os
preços passaram a ser os seguintes:
Meses
Pasteur.
Comum
Outubro a Janeiro ...
2$60
2S30
Fevereiro
2$50
2S20
Marco
2S40
2$20
Abril a Agosto
2S30
2S10
Setembro
2$40
2$20
Esta elevação de preços originou, durante os três meses do ano de 1903, um
prezuízo de 7G7 contos, o qual será compensado com a redução no período mais
favorável à produção.
Daí a razão porque, pela primeira vez,
desde que a Cooperativa iniciou a sua
actividade, se observou um prejuízo no
exercício.
É de notar que só a existência de fundos nesta associação, no caso concreto
do fundo de reserva especial, constituído
justamente para fazer face a prejuízos
desta natureza, permitiu que os sócios não
sentissem os efeitos da retirada dos subsídios do Governo. Este facto vem comprovar mais uma vez os benefícios da
actividade do sistema Cooperativo em
confronto com o dos antigos abastecedores, benefícios por várias vezes apontados nos relatórios desta Cooperativa e
que aqui reproduzimos:
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Assim o arboricultor cultiva as árvores
de fruto no sentido de as libertar de nocivos-parasitas e no sentido de que produzam frutos cada vez em maior abundância e elevada qualidade.
Ajuda-te a t i mesmo que Deus te ajudará ó o convite reactivo perante a atitude, vulgaríssima, de apelar inerte e

«Enquanto nas Cooperativas os resultados de exercício voltam sempre à produção, nas indústrias abastecedoras os
lucros revertem sempre para essas Empresas.»
O problema dos preços, como se depreende do que atrás se expõe, não foi
ainda resolvido, o que pode ter as mais
graves consequências para o futuro. Receamos que a manter-se este estado de
coisas e perante o agravamento sempre
crescente dos encargos inerentes à exploração do gado (salários, rações, preço
de gado, etc.) as faltas de leite aumentem
muito mais, o que originará grandes dificuldades e preocupações.
_ Nestas condições e atendendo a que estão em jogo os interesses de importante
sector de actividade do País, a Direcção
desta Cooperativa, em conjunto coin a
UCAL e suas congéneres, procurará congregar os melhores esforços junto de Sua
Excelência o Ministro da Economia, na
convicção de que Sua Excelência atenderá as justas aspirações dos produtores
de leite.

BOLETIM
RUA

DO

MACHADO

passivamente para que Deus debele todos
os males próprios e alheios.
Atitude de súbdito em face do seu rei.
Atitude de ânimos fracos, sem vigor, sem
confiança na própria iniciativa, na própria intervenção emancipadora.
Esta atitude encontra-se na vida social (possível reflexo dessa velha e acanhada atitude religiosa) : nas nações menos evoluídas o cidadão apela para o
Estado; o associado apela para a direcção da sociedade a que pertence; os f i lhos (devido a um deficiente educação)
apelam para os pais...
A esta atitude se liga sobremaneira o
atrazo, o estagnamento social. Toda a
transformação profunda, o progresso autêntico, são devidos a uma colaboração
tanto mais eficaz quanto mais consciente
e livremente aceite. O homem é fundamentalmente um ser social, característico que o seu egoísmo, o seu orgulho, a
sua vaidade, a sua cobiça pervertem, deturpam criando desigualdades, injustiças, geradoras de conflitos que a todos
prejudicam. Egoísmo, orgulho, vaidade,
cobiça não só, por vezes, individuais, mas
colectivos que contrapõem sociedades
umas às outras ou as colocam em isolamentos que, verdadeiramente, nenhuma beneficia.

NOTA

DA

REDACÇÃO

A publicação deste número duplo
130-131
do Boletim
Cooperativista
foi-nos
imposta pela necessidade de férias da Comissão Redactora e pela reorganização do
serviço, de envio directo do Boletim. Esperamos que os prezados dirigentes cooperativistas nos dêem a sua colaboração enviando-nos
rapidamente as listas dos nomes e moradas
dos respectivos sócios para que o número
de Outubro possa já ser enviado d i r e c t a mente em larga escala para os cooperadores portugueses.
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