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O Armazém Regional do Norte
e a mentalização dos cooperadores
Por

ERNÂNI

A exemplo do que se faz há já
muito tempo nos países cooperativamente mais evoluídos e de
modo especial nos europeus, logo
após o início da entrada em funcionamento do Armazém Regional a
sua Direcção acarinhou a ideia
da sua associada Cooperativa dos
Maquinistas e Fogueiros para que
se levasse a efeito uma visita às
Adegas Cooperativas durante o período de fabrico de vinho, com o
objectivo de proporcionar às massas associativas que constituem as
Cooperativas de Consumo cio Porto e arredores a verificação dos
cuidados e condições técnicas adoptados actualmente pelo sector de
produção agrícola no fabrico da
nossa principal bebida.
Visita de grande e oportuna utilidade, para que cada cooperador
tome conhecimento dos novos moldes em que se baseia presentemente a actividade do sector cooperativo agrícola, j á agrupado numa
proveitosa concentração, após o
abandono de métodos criados e
mantidos durante gerações, mercê

RODRIGUES

do individualismo arreigado que
sempre ditou a sua lei, concentração que permite agora o aproveitamento dos diversos sub-produtos
derivados da m a t é r i a prima, natural e orgânica, que nos fornece o
vinho, essa bebida sã quando é
pura, genuína, e usada com moderação.
Dentro desse espírito de formas
conhecidos esses pormenores técnicos de fabrico, valorizando as massas cooperadoras, proporcionando-lhes a confiança de adquirirem
produtos puros e garantidos como
tal, o Armazém Regional do Norte,
além de ter estabelecido interligação j á fecunda com a produção
cooperativa agrícola, escoando em
larga escala os seus vinhos, com
garantia absoluta de qualidade e
pureza, elaborou uma circular —
a sua primeira cii*cular colectiva
— e oficiou a 15 Cooperativas do
Porto e arredores, dando-lhes conhecimento do seu propósito e da
utilidade de levar ao conhecimento dos cooperadores e famílias o

N . ° 132

/

Publicação mensal

OUTUBRO
-

/

196-1

Distribuição gratuita

BALANÇO
N DISPENSÁVEL
Por EMÍDIO S A N T A N A
(do Ateneu Cooperativo)

marca saliente do nosso tempo é a
p r e d o m i n â n c i a da r á p i d a evolução
das estruturas económicas, e dois caminhos se divisam, segundo os condicionalismo sociais: a monopolização ou uma
economia de associação.
N ã o interessa por agora p ô r em evidência quanto o cooperativismo pode
contribuir para a segunda tendência,
atenuando os prejuizos da primiera, demonstrado na evolução e i n f l u ê n c i a da
cooperação internacional. E n t r e nós, como
se processa uma aceleração da monopolização, põe-se em primeiro lugar o
problema se o Cooperativismo tem energias para sair da sua h i b e r n a ç ã o num
sistema ultrapassado e c u m p r i r as suas
responsabilidades como sistema económico de associação.
A nossa volta formam-se uniões de
capital abrangendo vastos campos de
acção, e, sobretudo, com a nossa lição
de economia, eliminam-se as pequenas
unidades económicas simplificam-os aparelhos administrativos, os sistemas de
«stock», eliminam-se gastos de produção alcançando maiores mercados. Reu-

C O O P E R A T I V A S DE E M P R E S A
Por A. T E I X E I R A
dá Coop. «Lar do Servidor da A. P. D. L.»

É incontestável viver-se actualmente um surto evolutivo no cooperativismo nacional que, não obstante todas as dificuldades próprias
de um meio, por vezes, avêsso a
soluções de carácter colectivo, se
impõe pela rapidez da sua expansão e por esse facto, marca indiscutivelmente uma viragem relevante nos anais do seu movimento.
Porém, h á um sector importante
no cooperativismo de consumo que
muito embora esteja a sentir a
poderosa influência dessa evolução,
continua a viver, na maioria dos
casos, um ambiente vegetativo que
se traduz por um negativismo permanente e obsoleto.
É o caso das cooperativas de empresa, algumas delas com larguíssimas possibilidades de desenvolvimento e que só por incúria ou falta
de preparação cooperativa dos seus
dirigentes, comodismo ou incompreensão, não tomam o lugar que,
por direito próprio, lhes competiria.
No entanto, é justo salientar o
facto de uma delas — a Cooperativa do Pessoal do Amoníaco Português •— estar presentemente a

estudar a possibilidade de estender
a sua benéfica acção a todas as
empresas da localidade onde tem a
sua sede, e mais digno de salientar ainda é a circunstância de se
tratar de uma das mais novas cooperativas do País.
Na verdade — o exemplo apresentado é sintomático — não faz
sentido que havendo cooperativas
de empresa, cujo campo de acção
apresente horizontes quase ilimitados, os seus dirigentes se encerrem
num círculo restrito de actuação,
do qual, na realidade, só resultados medíocres se poderão colher,
não só para os seus utentes, em
particular, como também para o
movimento, no seu conjunto.
Tomado, pois, como incentivo o
exemplo concreto do «Amoníaco
Português», quase caberia perguntar, se fosse caso disso, aos dirigentes das cooperativas do Porto
de Lisboa e dos Portos do Douro
e Leixões, se alguma vez pensaram
nas amplas perspectivas que se ofereceriam para o engrandecimento
das suas instituições se enquadrassem no âmbito da sua acção todos

SOCIEDADE
«FÉ

NA

COOPERATIVA

AMIZADE»

O Relatório de 1963 da gerência refere
que as obras de adaptação da Sede e
COOPERATIVA
POPULAR
a montagem do auto-serviço se devem ao
esforço de reduzido número de associaDE T R A N S P O R T E
AUTOMÓVEL
dos que, se não fizeram obra perfeita,
esta vale muito no entanto pela dedicação e «amor pelo próximo» demonstraO Relatório da gerência de 1963 dedos.
pois de se referir à consolidação efecO relatório menciona as dificuldades
tiva da Cooperativa afirma:
que a Cooperativa experimentou para
« N a esperança de que as determinanobter determinados géneros, sobretudo
tes económicas do desenvolvimento do
bacalhau, açúcar, batatas e azeite, o que,
nosso País produzam novas directivas
junto às pequenas disponibilidades da
na indústria dos transportes, de modo
Tesouraria para a compra em grandes
a permitir que a nossa Cooperativa possa
quantidades — o que obrigou por vezes
também iniciar neste campo as suas actià cedência de géneros quase pelo preço
vidades, sentimos que esta estabilização
do custo — mostra as dificuldades das
nos permitirá ,em qualquer altura que
pequenas cooperativas na actual situaseja possível, enfrentá-la com resolução do comércio. Esperamos que a orgação.
nização do Armazém Regional venha
Adquirimos, portanto, uma categoria
reduzir substancialmente aquelas dificomo unidade económica que nos perculdades.
mite reivindicar o direito ao exercício
Apesar destas, a Cooperativa « F é e
da indústria do transporte. Será preciso que os nossos associados se com- Amizade», e embora de fundação recenpenetrem que a partir daqui, com a coe- te, distribuiu no ano de 1963 mercadosão do nosso esforço, poderemos come- rias no valor de 1648 contos. Foi atriçar a fazer sentir que a solução coope- buído ao retorno 6,3 %, o que, salvo
rativa, afirmada em todas as actividades, melhor opinião, nos parece demasiado,
é aquela que poderá contribuir para uma atendendo às necessidades de investimento
organização eficiente dos transportes in- e de formação de capitais que certamente
teressando os trabalhadores do volante uma cooperativa t ã o jovem não pode
e a população que dela se utiliza a toda dispensar.
a hora.»
Fazemos sinceros votos por que esta
justa ambição da Cooperativa Popular
do Transporte Automóvel seja uma luminosa realidade num futuro próximo.
2 boletim cooperativista

Saudamos os cooperadores da « F é e
Amizade» e estamos certos de que unidos
aos seus camaradas da Margem Sul do
Tejo encontrarão prontamente a solução para as suas dificuldades.

os sectores intervenientes nas actividades portuárias.
E poi-que o assunto em causa,
pela sua transcendência e amplitude, bem merece um pouco de meditação e estudo, dada a projecção de que se poderá revestir, talvez não fosse desacertado se continuassem a focar outros aspectos
deste mesmo problema, os quais,
por certo, não deixariam de contribuir substancialmente para um
esclarecimento de posições e fomentar novas formas de trabalho
produtivo que modifiquem os acanhados limites de um conceito errado que, por arcaico, j á fez a sua
época.

COOPERATIVISMO
Por

S

EDUARDO

FREITAS

E

o nosso bondoso e inigualável paladino do cooperativo e da educação
em Portugal, o presadíssimo António
Sérgio, mo permite, eu tenho de dizer
algo que não está de acordo com a marcha em frente das instituições cooperativas.
O Cooperativismo exige do indivíduo
a voluntária recusa do seu interesse imediato, para atender e estimular o interesse da instituição.
Não se é cooperativista para alcançar um bónus de consumo ou um dividendo anual dos lucros.
E s s a é a prática capitalista — depositar economias para obter dividendo ou
juros do capital depositado.
O Cooperativismo só poderá alcançar
a prosperidade e assim o lucro positivo
do consumo ou da produção, quando as
suas células orgânicas se bastarem no
fabrico, na produção e na aquisição directa, isto é, sem intermediários de qualquer natureza.
Até se atingir essa etápa, o Cooperativismo é de luta ingente e constante,
não pelo lucro mas pela estabilidade e
rentabilidade da instituição.
As Adegas Cooperativas ultimamente
organizadas, com efeitos benéficos para
os seus agremiados e outros tantos produtores ,não têm ainda o amplo e concreto propósito de cooperação. E s t a existe
entre os produtores de vinhos das diversas regiões e creio que possa vir a
converter-se numa Federação de Cooperativas de produtores de vinho, mas não
ainda de cooperadores das instituições,
que lutam pelo cooperativismo integral
da troca ou da permuta dos produtos,
etc.
A U N I C O O P E exerce j á uma acção
fecunda na ordenação dos preceitos cooperativos, mas ainda a sua actividade é
exitante e sofre de complexos.
É necessário que as cooperativas de
consumo do país se abasteçam por intermédio daquela Federação Económica, mas
cont. 7

A mulher e a Cooperação

Por R O G E R

PÁGINA

DECHAMPS

0 movimento cooperativo é um movi- sas guildenses que, desde tantos anos,
mento popular e como tal, sua vitalidade contribuem para a propagação dos ideais
e seu dinamismo dependem muito da fide- cooperativos nos meios femininos.
lidade de seus associados e da dedicação
Seu trabalho completa magnificamente
aos princípios que os animam. Por trás a obra dos cooperadores. Cada um dos
das empresas há uma multidão de ho- seus sucessos é um marco a mais na
mens e de mulheres, cuja associação livre estrada árdua, mas exaltante, que cone voluntária visa não somente a satisfa- duz ao desabrochamento final da coopezer necessidades económicas comuns, como ração. Que nos seja então permitido fe- vontade, que são as cooperadoras e os
também, e sobretudo, a modelar um outro licitá-las por tudo que elas têm realizado cooperadores, que dependem, em última
mundo, um mundo justo e fraternal. É até aqui, e encorajá-las para perseve- análise, o bem-estar e a paz em um
por esta razão que os cooperadores não rar, pois que é desta união de todas as mundo melhor e mais justo.
são somente forças de compra; são essen- mulheres e de todos os homens de boa
(De Coop - Sesi - Dez. 1963)
cialmente forças vivas de uma sociedade
em plena evolução.

DAS
C00PERA00RAS

No seio da gi-ande família cooperativa,
a mulher, em sua tríplice qualidade de
dona de casa, de mãe e de cidadã, já
representa e representará mais ainda no
futuro, um papel considerável, um papel
à altura mesmo da tarefa imensa que a
cooperação tem empreendido para que
as nações e os povos vivam em boa vizinhança.

NO

44.° A N I V E R S Á R I O

DA C O O P E R A T I V A
DOS C A M I N H O S

DOS M A Q U I N I S T A S

DE FERRO

E FOGUEIROS

DO M I N H O

A imagem da mulher com um cêsto,
por antiquada que possa parecer aos
olhos dos outros, permanece, entretanto,
como o símbolo mesmo da participação
feminina na luta incessante que a cooperação mantém para transformar r a dicalmente os fundamentos económicos e
sociais do mundo capitalista.

E DOURO

•

A mulher do cêsto não é apenas a
dona de casa consciente das possibilidades que lhe oferece a cooperação de valorizar ao máximo o poder de compra do
salário de seu marido; é também a cooperadora pacificamente, mas resolutamente empenhada na maior revolução
económica e social que há. E quando esta
cooperadora transplanta para
o seio
mesmo do seu lar, os princípios aos
quais aderiu como consumidora, ela presta
aos seus em primeiro lugar, e em seguida à causa cooperativa o maior dos Brindando
pelos
serviços.
da Costa, António
A colocação de novas estruturas pode
engendrar uma sociedade nova; esta sociedade corre forte risco, no entanto, de
não ser senão um corpo sem alma se ela
não engendra homens novos que devam
assegurar o seu funcionamento. Como
grande e fecunda pode ser, a este respeito,
a misão da mãe preparando, com conhecimento de causa, seus filhos para a
vida cooperativa no sentido mais amplo.

1
- •

1
triunfo
dos ideais
cooperativistas.
Vêm-se, Bernardino
Graça e esposa, Ernâni Rodrigues, Liberta Dinorá Pinto da
e Joaquim Brás
Azevedo

Pinto
Costa

É por isso, que, na véspera do 23." Congresso da Liga Nacional das Cooperadoras, de que se fala, agrada-nos render
homenagem ao trabalho insano das nos-
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nem-se padarias, associam-se retalhistas,
encadeiam-se empresas de produção, etc.
Sem dúvida que este dilema já advertiu sectores do cooperativismo e a última
assembleia geral da U N I C O O P E é uma
prova disso. Tomaram-se decisões, mas
não basta tomá-las; é preciso efectivá-las.
A rotina pode consentir as resoluções
mais adquadas, mas entorpece a sua efectivação. E para tanto a rotina veste-se
do chamado «senso prático», enfuna-se
ila «sabedoria» e da «experiência», embora sejam a sabedoria e a experiência
do comezinho, do fatalismo «do que tem
sido», e ensaia às vezes as medidas de
«panos quentes» sem ousar as que vão
directamente ao âmago dos problemas.
Ouso perguntar: teremos de facto atingido na disposição moral de renovar os
nossos quadros obsoletos dum cooperativismo romântico o nível que parece ter
caracterizado a última assembleia da
UNICOOPE?
Tanto nos colóquios realizados pelo
Ateneu e a Unicoope, como nessa assembleia, parece que as teses apresentadas
tiveram inteira aceitação, todavia não se
verifica em todos os meios cooperativos
a mesma percepção dos fenómenos que
nos cercam e a mesma decisão de passar
às realizações concretas. Continuamos limitados à sede, a uma cooperativa só
para nosso uso, e a um movimento puramente subjectivo.
No domínio da administração infundiu-se aquela noção mesquinha: economia de gastos, pacatez, paternalismo, esquecendo-se que administração não é
conservar, mas ampliar, fomentar novos
recursos, sair da paróquia para a universalidade. Aqui ou além a inquietação
do que nos vai envolvendo manifesta-se,
mas o fatalismo acaba por vencer, e às
vezes, o que é pior, arroga-se das vestes
altivas de «prudente sabedoria».
Nalguns meios cooperativos as decisões arrojaram-se a ir até à realização,
noutros a indecisão ou certo quietismo
deixa passar o tempo inaproveitado.
Se a rotina era perniciosa outro mal
o substituiu: a descontinuidade. Se a

«VIRTUDES

DA

COOPERAÇÃO»

Com este título publicou o
nosso colaborador e amigo, o
distinto cooperativista Prof. J.
Dias Agudo, um opúsculo, de
grande interesse para a propaganda cooperativista e para a
formação dos cooperadores.
Este opúsculo, que é editado
em colaboração com o Ateneu
Cooperativo, merece que as
Cooperativas se interessem pela
sua aquisição e distribuição entre os seus associados.
Assim esperamos.
'1 boletim cooperativista

acção se acelera nuns lados e se atraza
noutros o resultado do conjunto destacado nas resoluções da assembleia da
U N C O O P E não se obtém.
Se os armazéns regionais do Norte,
da Margem Sul e de Lisboa não entrarem,
a funcionar ao mesmo tempo e com um
mínimo de latitude, nem o sistema se
completará obtendo-se o melhor rendimento, nem poderão realizar a congregação das cooperativas que tanto se impõe.
Cabe agora perguntar: porquê as empresas capitalistas estruturadas inteiramente sobre o meio privado, apercebendo-se das realidades da evolução económica, se associam e alcançam êxitos e
novos mercados, e nós, modelados pela
doutrina da cooperação, ou caminhamos
lentamente ou, o que é pior, achamos
um argumento para adiar, para justificar o contrário.

Não se compreende que a formação
do armazém regional de Lisboa tenha
sido tão protelado. Sim, prudência, mas
tanta até não se andar, não tem aplicação.
Persistir no actual estado de coisas,
está provado, até pela própria experiência da U N I C O O P E , que será o estiolamento. Se se reconhece que o resultado
conduziu-nos à condenação de toda a
estruturação em que a U N I C O O P E se
construirá, porquê não se modificar, parecendo que se dá preferência a problemas estritamente financeiros que resultara de ter fracassado exactamente por
desactualização.
Façamos um balanço das nossas possibilidades, mas sobretudo do nosso potencial cooperador dos cooperativistas e
das cooperativas.
O futuro próximo do movimento dependo do que formos capazes de fazer.

A importância do MULHER no movimento COOPERATIVO
R. H O N O R A

Mulher consumidora: o Movimento Cooperativo de Consumo é
uma grande democracia na qual
os consumidores são, ao mesmo
tempo, seus próprios fornecedores.
Resulta essa simultaneidade em
benefício do indivíduo e, no geral,
em proveito e bom serviço para a
coletividade.
Confundem-se compradores, vendedores e consumidores no cooperativismo ; procuram, naturalmente, abastecer com muito zêlo e cuidado suas lojas e armazéns, ao
passo que controlam a marcha das
operações, mesmo quando se trata
de Bancos Cooperativos etc., em
suma de tudo quanto se relacionar
com o movimento e dêle depender.
Esclarecemos então: Quem são
esses consumidores? Na realidade
todos — homens, mulheres e crianças ; todos os que necessitam e consomem alimentos, vestuários, calçados, etc. São consumidores todos
aqueles que consomem das diversas espécies de mercadorias distribuídas pela cooperativa e na qual
o cooperador se sente como em seu
próprio lar.
Entretanto não é, realmente, o
homem, embora chefe de família,
o consumidor típico, isto é, o comprador, pois em regra, quem faz
as compras é a mulher, a dona de
casa, a mãe. É a ela que compete
em todas as partes, manejar o orçamento familiar, adquirindo os
géneros e as demais utilidades nas
mercearias, mercados, lojas ou onde
melhor lhe aprouver. Às cooperadoras lhes parece mais sensato e
económico o proverem-se em sua
cooperativa.
Não é êsse o panorama de um

ENFIELD

país apenas: é o mesmo em tôdas
as partes, quer se trate das grandes e prósperas cidades da América, Inglaterra, Alemanha ou de
qualquer outro lugar do mundo,
mesmo em países isolados como a
Rússia, Hungria ou Polónia, como
em quaisquer outros centros civilizados. Onde quer que se organize e estabeleça uma cooperativa,
a presença da mulher se f a r á sentir
pelo menos nas compras.
Sem a compreensão e o devotamente de mulher o Movimento Cooperativo deixaria de existir; seria
nula a acção dos homens ao fundarem suas sociedades.
Dia após dia, semana após semana, milhões de mulheres afluem
aos balcões das cooperativas e, devido a essa fidelidade um obscuro
povoado da Inglaterra pôde transformar-se neste portentoso Movimento Cooperativo que hoje abastece de quase tudo de que necessitam mais de trezentos milhões de
cooperadores.
E, desta forma, detêm mãos femininas a sorte das cooperativas.
É o poder da cesta das compras.
Porque nessa cesta, onde guardam
as donas de casa os géneros e artigos necessários ao consumo dos seus
lares, está o poder que se reservam; é êsse seu poder que pode
transformar tôda a emprêsa cooperativa. Temos assim, que observá-lo e atendê-lo como a êsses importantes avisos que, em placas inscritas, colocadas à margem das estradas de ferro ou das rodovias,
nos previnem contra possíveis perigos, e aos quais devemos respeitar para a nossa própria segurança
e a de nossos semelhantes.
(De

C O O P — S E S I — Fev. 1964)

UNICOOPE

O PASSEIO A N U A L

União Cooperativa Abastecedora - S. C. R. L.

DE «OS COOPERATIVISTAS»
Por E R N Â N I

INQUÉRITO

RODRIGUES

COOPERATIVO

C M 1 de Maio de 1954, alguns
'
associados da Cooperativa dos
Maquinistas e Fogueiros cios CamiPor razões várias, notoriamente por ausência de uma Orgânica nhos de Ferro do Minho e Douro
Cooperativa capaz de levar a cabo o empreendimento ou por carência resolveram fundar um Grupo Exde elementos voluntários que se lhe pudessem dedicar, não tinha ainda cursionista que denominaram: «Gs
sido tentado entre Nós o lançamento de um I N Q U É R I T O geral ao Cooperativistas».
Movimento Cooperativo Português que nos facultasse o conhecimento
Todos os anos, desde aquela data,
da extensão e da capacidade económica das organizações cooperativas têm sido visitadas por eles várias
no nosso País.
localidades do País e até da viziPareceu à direcção da UNICOOPE que era tempo de suprimir nha Espanha.
este vazio que nos inibe de conhecer quantos somos e o que fazemos
O ano passado, a meta atingida
e que também nos envergonha na medida em que nos ignoramos a nós foi Lisboa e logo se aproveitou o
próprios e não conseguimos saber e mostrar quanto temos e o que vale- ensejo para uma visita às Coopemos, quando doutros países se recebem dados elucidativos da amplitude rativas Ajudense e Piedense, onde
e valor dos seus Movimentos Cooperativos.
se radicaram amizades e houve
Pareceu, também, a esta direcção que à UNICOOPE, entidade oportunidade de expor algumas
cooperativa de escalão federativo, lhe competiria o empreendimento. ideias, quer em interessante troca
Neste sentido, nos dirigimos às Direcções das Cooperativas do País de impressões, quer em afirmações
e de todas as modalidades solicitando-lhes que nos enviem os seus rela- proferidas ern breves improvisos.
tórios respeitantes à Gerência do ano de 1963 ou, na sua falta, nos
Aliando o útil ao agradável, este
devolvam preenchido um exemplar do questionário
estatístico
que ano o objectivo f o i dar uma volta
juntamos a esta circular.
à encantadora província do Minho,
Pedimos mais o favor de, quanto possível, generalizarem o conhe- um passeio breve e pouco dispencimento deste inquérito e nos indicarem também qualquer cooperativa dioso levado a efeito nos dias 6 e
que não tenha sido solicitada, decerto por não sabermos ainda da sua 7 de Junho, com o intuito de agrupar fundos para garantir o do ano
existência ou por termos perdido o conhecimento dela.
Esperamos que as Direcções de todas as Cooperativas compreen- que vem, já projectado através da
dam a finalidade e a importância desta iniciativa e nos prestem a mais Espanha, certamente pelo Norte até
viva colaboração, enviando-nos com toda a brevidade os dados solici- S. Sebastian e tendo como princitados que pensamos coligir num «Anuário Cooperativo
Português». pal finalidade a cidade de Bilbao,
Certos de virmos a merecer a COOPERAÇÃO DE TODOS, subs- onde serão visitados os seis modernos estabelecimentos de auto-sercrevemo-nos com muito afectuosos cumprimentos e cordiais
viço e o respectivo armazém central abastecedor que constituem as
SAUDAÇÕES COOPERATIVAS
instalações da jovem Cooperativa
Pela UNICOOPE
«Los GooperaÂores de Echevarria-»,
A DIRECÇÃO
a qual, apenas com 6 anos de existência, movimenta já em géneros
INQUÉRITO ESTATÍSTICO
e artigos vários distribuídos pelos
Cooperativa
seus 4.000 associados uma cifra
Endereço
que ultrapassa o equivalente a
26.000 contos por ano, na nossa
Fundada em
moeda.
Consumo
Este ano, como se disse, a diAgrícola
gressão f o i feita através da apraProdução
Industria!
zível província do Minho, com paraConstrução e H a b i t a ç ã o
gem em Viana do Castelo, a forMODALIDADE
mosa princesa do Lima, onde se
Cultural
proporcionou à noite uma magnífica jornada cooperativista de colaboração com os dirigentes e sócios da nóvel Cooperativa de Cona)
(Riscar o que não corresponde ou u t i l i z a r as linhas em branco para sumo União e Boavontade.
indicar outra modalidade não enunciada)
No amplo Salão de Festas da
Associação
Nun'Álvares, repleto de
NÚMEROS DO BALANÇO R E L A T I V O A 31 DE D E Z E M B R O DE 1963
assistentes, foram exibidos os f i l SÓCIOS
mes «Maré Enchente»,
«Cooperativas
Rurais
nos
Estados
Unidos
da
N ú m e r o de inscritos
América» e «E o ma/r já, vão era»,
N ú m e r o de consumidores ou utentes habituais
por obsequiosa colaboração cio Cine
Club do Porto.
CAPITAIS
Antes de se dar início à projecSocial realizado
ção, pelo Presidente da Comissão
Cultural da Cooperativa dos MaReservas acumuladas
quinistas e componentes do Grupo,
Mealheiro = Saldo depositado
foram os filmes comentados, facto
Ex.""

,s

Senhores:

cont. 8
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CAM
PA
N HA
Que

vão f o z e r a s C o o p e r a t i v a s ?

A o desenvolvimento e à evolução
da Cooperação de Consumo
entre nós não é estranha a acção do
«Boletim Cooperativista». Desde
que f o i fundado se esforça, por fazer
compreender ser necessária uma
unidade tão efectiva como só a pode
dar o federalismo, de persuadir a
aceitarem-se novos métodos de gestão e de distribuição e a eliminarem-se conceitos e processos que
foram bons, mas que impedem hoje
o progresso da Cooperação quando
não a fazem retrogadar.
A nossa organização federativa
de consumo—a UNICOOPE—sentiu desde o seu início o papel preponderante que o «Boletim Cooperativista» desempenha, no nosso momento, e nunca deixou de dar-lhe
o seu apoio, sendo de notar principalmente o haver tomado a seu
cargo a distribuição deste jornal.
Verificou, no entanto, a Comissão do Boletim e a UNICOOPE a
inutilidade dos apelos repetidamente dirigidos às Cooperativas para
a l a r g a r e m a distribuição do B O L E T I M a todos os a s s o c i a d o s , como
é seu dever e é imprescindível que
se f a ç a . Compreendemos, por outro

lado, as dificuldades que às Cooperativas se apresentam de efectuarem uma distribuição por todos os
associados, em virtude do tempo e
do pessoal indispensáveis para endereçar, dobrar e selar centenas,
quando não milhares de exemplares.
Porém, sentimos também que a
actual situação impede o trabalho
do «Boletim» em profundidade, pois
apenas uma pequena parte dos
cooperadores pode lê-lo e aprender
h

M

f í-, jr^,"

com ele. Assim, decidiu a. U N I COOPE dar uma ajuda, a todos os
títulos merecedora dos aplausos das
Cooperativas. Como j á f o i dito no
último número, a UNICOOPE
adquiriu uma máquina de endereçar para ficarmos aptos a enviar
pelo correio o B O L E T I M COOPER A T I V I S T A directamente para a
residência dos cooperadores.
Desta maneira procuramos dois
objectivos: primeiro, libertar as
Cooperativas do trabalho da distribuição do BOLETIM;
depois, facilitar a todos os associados das organizações cooperativas a leitura do
«Boletim
Cooperativista».
Para que este esistema passe a
fucionar e atinja aqueles objectivos
b a s t a r á que as Cooperativas nos
enviem os nomes e as moradas dos
seus sócios. Para obter estes elementos indispensáveis fizemos, em
circular, um apelo às Cooperativas
requisitantes do «Boletim». Estamos certo sde que elas não deixarão
de corresponder ao nosso apelo, não
só porque compreendem a importância da acção do nosso jornal
junto de cada um dos seus associados, como também porque as suas
tarefas de propaganda cooperativista ficam enormemente facilitadas.
Apesar dos encargos financeiros
e do suplemento' de trabalho que o
sistema, implica para a UNICOOPE,
seta, no entanto, decidiu ainda que
a gravação dos nomes e moradas
dos cooperadores nas chapas endereçadoras seja à sua custa.
Que vão agora fazer as Cooperativas assinantes do «Boletim»?
Ignorar este esforço? Desperdiçar
a oportunidade que se lhes oferece
de desenvolver a ideia cooperativista entre os seus associados?
Estamos convencidos que não.
A apoiar a nossa certeza estão as
Conclusões dos «Colóquios» sobre
Imprensa Cooperativa, realizados
nas Cooperativas 2. Comuna, Braço de Prata, Popular Barreirense
e Almadense, onde os cooperadores
mostraram unânimemente o seu
acordo numa distribuição do «Boletim» por todos os associados.
Chegou mais uma vez o momento
de as Cooperativas tomarem uma
decisão histórica a favor do Movimento Cooperativista em Portugal.
a

MOVIMENTO
DA

ASSOCIATIVO

LAVOURA

A

o produtor agrícola, e por isso à
Lavoura, tem sido reservada quase
que a função única de produção, não
se lhe facultando, na maioria dos casos
a comparticipação nos benefícios resultantes da transformação e comercialização dos produtos saídos das suas explorações. Esses benefícios são auferidos, e
de que maneira, por grande e mesmo
excessivo número de intermediários que
se interpõem entre o produtor e o consumidor, fazendo a este pagar caro o
que aquele foi obrigado a entregar-lhe
quantas vezes por preços de ruína.'
É ao circuito comercial imposto aos
produtos agrícolas que, de maneira geral,
se poder assacar a responsabilidade pelo
atraso e pela precária situação económica
em que a Lavoura se debate.
A comercialização dos produtos agrícolas constituiu sempre um problema da
maior gravidade, pois não estando a L a voura convenientemente organizada não
dispõe de recursos que lhe permitam, na
maior parte dos casos, colocá-los em
condições remuneradoras.
O afastamente dos mercados de consumo, o desconhecimento das suas oscilações, a falta de armazéns e de oficinas
tecnológicas, os limitados recursos financeiros, etc., conjugados com a necessidade
premente de realizar, em curto prazo,
os fundos indispensáveis para suprir as
suas necessidades, obrigam por vezes os
empresários agrícolas, principalmente os
pequenos e de economia mais débil, a
entregarem os produtos por preços ruinosos, que de forma alguma compensam
os encargos de exploração.
Julgamos ser esta uma das causas principais do lento progresso da nossa Agricultura.
Com efeito, a carência de recursos
financeiros condiciona, e impossibilita
mesmo muitas vezes, a aplicação dos
modernos processos de exploração agrícola.
Porém, a solução de grande número
de problemas que afligem a Lavoura só
ela própria a pode conseguir e por intermédio de uma organização adequada.
Os Grémios da Lavoura, no desempenho das múltiplas funções que lhes são
cometidas, incluindo a de cooperação e
as Cooperativas Agrícolas são as células
primárias das organizações da Lavoura

UM BOLETIM
u m c o o p e r a d o r um b o l e t i m
uma cooperadora um boletim
lllVLri U U U r r i i
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CONSUMOS
ATRAVÉS

DAS COOPERATIVAS

DO

DA UNICOOPE — ARMAZÉM

PORTO

E

REGIONAL

AGOSTO DE 1964
Período de início: 15 a 3 1 / 8

ARREDORES
DO

NORTE:

VALORES — ESCUDOS
COOPERATIVAS
Líquido

1.'

2:

i:
a:

5. '
6. '

1:

8. '
9.
10.
!

:

Cooperativa
»
»
»
»
»
»
»
»
»

de Aldoar
dos S. M. Gás e Electricidade . .
da Foz do Douro
«Esperança da V i a Norte» . . .
dos Trabalhadores de Fânzeres .
«Lar do Servidor da A . P. D. L.»
dos Maquinistas e Fogueiros . .
da Arrábida
dos Telefonistas
do Povo Portuense

Somas

.

• .

7.44OS00
G.430$00
13.120Ç00
4.G52$00
G40Ç00
4.560S00
5.580?00
195$00
1.240$00
—$—

36.342$60
32.64G$00
36.331S40
23.656$80
14.415$80
14.427$50
15.195$90
1.4G9Ç70
2.480$00
205S40

133.314$10

43.857Ç00

177.171S10

Pela Direcção
a) Ernâni
Rodrigues
da 2

as instituições que se federam e aceitam
o sistema, condicionam o seu quantitativo adquirível a uma determinada percentagem e não ao total, porque simplesmente, as mais prósperas, como a
P I E D E N S E , por exemplo, notam que
os bónus diferenciais das suas requisições, embora assegurem salutarmente o
funcionamento da Federação, vão concomitantemente reduzir, pelo menos du-

— Corporativa e Cooperativa — que têm
por finalidade aquele desiderato.
A actuação dos Grémios reveste-se de
múltiplos aspectos, todos do máximo interesse para a Lavoura e a Economia
Nacional.
No aspecto da colocação dos produtos
agrícolas pode afirmar-se que só depois
de criada a Organização Corporativa da
Lavoura os agricultores passaram a dispor de um sistema que, em determinadas
condições, pode evitar a venda ao desbarato dos produtos provenientes das suas
explorações agrícolas, procurando eliminar certos intermediários cuja acção se
tem revelado perniciosa para a Agricultura.
Neste capítulo da actividade material
dos Grémios da Lavoura há ainda a considerar, a par da colocação dos produtos
agrícolas, uma outra actividade não menos importante na defesa dos interesses
dos produtores. Trata-se do fornecimento,
aos agremiados, de adubos, insecticidas,
alfaias agrícolas, sêmeas, sementes e outros produtos necessários às suas explorações agrícolas.
Neste particular, e além das intervenções técnica e social, os Grémios da L a voura desempenham uma utilíssima função, de carácter cooperativo, moralizadora e estabilizadora de preços. (...)
(De Agricultura n.° 20 — Out.-Dez. 1963)

Total

28.902$60
26.216$00
23.211$40
19.004$80
13.775$80
9.867$50
9.015S90
1.274$70
1.240$00
205?40

Porto, 31 de Agosto de 1904.

COOPERATIVISMO

Taras

rante os tempos mais próximos, as verbas
de um crédito substancial nas cadernetas dos sócios.
Ora isto não é culpa ou menos espírito de compreensão dos seus orientadores. É ainda uma reminiscência de ordem
capitalista, do repartimento de lucros ao
capital investido.
A U N T C O O P E não devia ser a intermediária apenas entre o fornecedor e as
instituições cooperativas. O seu principal fim seria reunir os meios financeiros necessários para facilitar a todas as
cooperativas do País, os investimentos
para se instalarem e progredirem.
O Banco de Crédito Cooperativo? E
porque não? Aonde todos os cooperativistas depositassem à ordem as suas economias e por sua vez estivessem na
possibilidade de poderem beneficiar de
financiamentos para fins de mútua cooperação.
Todos sabemos que as cooperativas de
Portugal, depositam os seus excedentes

financeiros em várias instituições de
crédito. O que seria se o fizessem no
seu próprio Banco, caucionante e financeador? Simplesmente maravilhoso, absolutamente realizável, completamente possível.
Simplesmente, para se atingir tal desideratum, para se criar uma ampla organização de cooperação económica entre
os trabalhadores, é necessário, e indispensável instalar, em cada aglomerado
ou bairro residencial, uma cooperativa
e que estas, ligadas a todas as que se
fundaram já, disponham do melhor espírito de cooperação, não querendo ver os
lucros imediatos mas a prosperidade da
sua instituição de crédito, de consumo ou
de produção.
Desde que intensamente se trabalhe
nesse sentido, todos os outros benéficos resultados se aproximam e vêm a
levar a efeito ou a ter lugar.

A P E N S O :
O Montepio Geral, instituição
de crédito de altíssima valia, em todos os sectores sociais, desde que modificasse
um
tanto a expressão dos seus Estatutos,
podia oferecer
ao Cooperativismo
Português inestimáveis
serviços de
coordenaPor sua vez,
Claude
Bernard ção, crédito e financiamento.
a organização
daria toda a
preferência
àquele estabelecimento
para depósito dos
O coração tem suas razões que a razão setis fundos disponíveis
ou não necesdesconhece.
sários ao seu movimento
quotidiano.
De
Pascal
resto, a Previdência
e as várias
modalidades de seguro, existentes,
rendas
vitalícias, etc., ultrapassaram
já a orgânica
O trabalho é a base de todas as virprincipal
daquela prestante
e
antiquístudes e de todas as riquezas.
sima instituição
de mutualidade,
com a
sua Caixa de Pensões e outros
benefícios
Mousinho da Silveira
sociais que tiveram
assinalado
alcance
e prestigioso
efeito em. dezenas de anos,
que relembramos
com
merecido
A estrutura do nosso espírito é em factos
apreço e pleno
respeito.
grande parte obra nossa.
Bergson
E. F.
Os espíritos que se elevam e se tornam verdadeiramente grande são os que
nunca estão satisfeitos consigo mesmos
nas suas obras, mas que tendem sempre
para o melhor em novas obras
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que deu motivo a largas considerações acerca das vantagens que
advêm para toda a massa consumidora ao vincular-se ao cooperativismo de consumo, numa justíssima auto-defesa, j á que tantos são
os casos de adulterações e f a l s i f i cações dos artigos de consumo, além
das fraudes verificadas no preço
e no pêso dos géneros alimentícios
que diariamente se estão observando por parte das empresas lucrativistas de venda a retalho e
dos quais a próprio Imprensa nos
dá conhecimento ao divulgar os
comunicados dos órgãos fiscalizadores cia I.G.A., independentemente
de outras notícias tais como as relativamente recentes escandaleiras
de negócio de azeites falsificados,
utilizados na confecção de milhares de quilos de conservas de peixe
enlatado, e dos porcos empestados
dstinados a enchidos para consumo
público.
Nas cooperativas não é possível
suceder casos desses nem aproximados mas, se tal hipótese fosse
•ainda de admitir, seriam os próprios sócios os fiscais.
Quando as massas consumidoras
se derem conta da sua f o r ç a e
acordarem para a realidade, agrupando-se nas Cooperativas, a moralização obter-se-á. Sabêmo-lo e podemo-lo confirmar, através dos resultados obtidos nos países cooperativamente mais evoluídos.
É necessário começar por mentalizar essas massas consumidoras,
proporcionando-lhes leitura séria
através da qual tomem conhecimento dos artigos ou produtos que
devem ser adquiridos.
Para isso, está reservado papel
de muito relevo ao nosso Boletim
Cooperativista,
mas será preciso
que os actuais dirigentes das Cooperativas o compreendam porque,
até agora, quase todos o não compreendem ou fingem não compreender, pois , apenas em duas ou três
Cooperativas, ele é distribuído a
todos os sócios sem excepção. Nas
restantes, os dirigentes continuam
a fazer «ouvidos de mercador» aos
constantes apelos para que cada
cooperador ou cooperadora receba
em sua casa um exemplar do Boletim.
Porém, este assunto f i c a r á para
breve, desenvolvido em artigo a ele
dedicado especialmente.
Terminada a permanência em
Viana do Castelo, onde ficou a certeza de quanto vale e pode o sistema cooperativo e entre todos a
agradável recordação dos belos momentos vividos, de f é nos ideais
cooperativistas , indispensáveis à

construção de uma vida melhor,
mais humana, mais fraterna, isenta
cie egoísmos, rumou a caravana
para Valença do Minho e Monção,
onde nesta última vila se realizou
o almoço ao qual assistiram, como
convidados, os dirigentes da Adega
Cooperativa e Regional de Monção,
Srs. João António Puga Pereira
(Presidente da Direcção) e Basílio Reis.
A meio da tarde prosseguiu-se a

viagem a caminho de Braga e à
saída de Monção foram visitadas
as instalações da referida Adega
Cooperativa, tendo servido a todos
os componentes do grupo vinho
«Alvarinho», uma qualidade de v i nho execpcional unicamente produzido na região de Monção.
O seu vinho de mesa, verde tinto,
está j á a ser consumido em larga
escala pelos associados das Coope-

UNICOOPE — União Cooperativa Abastecedora - S.C. R. I.

da

VALORES IMOBILIZADOS
Atribuído aos móveis e utensílios
Atribuído aos imóveis
DÉBITOS DA C O O P E R A T I V A
Por financiamentos
Por fornecimentos
DISPONIBILIDADES
Em

Caixa

Em

Bancos

DÉBITOS À C O O P E R A T I V A
EXISTÊNCIA DE M E R C A D O R I A S
TRANSACÇÕES

GERAIS

DA C O O P E R A T I V A

NO A N O DE 1963

Secção

E X C E D E N T E S LÍQUIDOS DO A N O DE 1963

S

A P L I C A Ç Ã O DOS EXCEDENTES
Para Fundos de Reserva
Distribuído ao Capital
Distribuído ao Consumo
Para Actividades Culturais

OUTROS SERVIÇOS OU A C T I V I D A D E S DA C O O P E R A T I V A NO A N O DE 1963

N. R. A Comissão do Boletim Cooperativista
vivamente
secunda
o parecer e o pedido da Direcção da Unicoope dado que cada vez se
torna mais premente a necessidade de cada Cooperativa ter a noção
exacta da sua situação humana e material e ao movimento cooperativo o
saber quais os seus elementos constitutivos
e quais as suas
possibilidades actuais e reais.
Contamos, por isso, que as Direcções das Cooperativas
mesmo
aquelas que se têm mantido isoladas e arredadas da colaboração dêem
a sua adesão ao Inquérito.
Que a rotina e o isolacionismo sejam vencidas. Contamos com todas
o que significa com cada uma em especial.

O Aniversário da Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros
Por ERNÂNI RODRIGUES

/ ^ O M O vem sendo hábito, ultimamente, a Cooperativa dos Maquinistas e Fogueiros dos Caminhos
de Ferro do Minho e Douro comemorou mais um aniversário — o
44.° — cuja data passou em 1 de
Maio.
Fê-lo este ano, tendo em vista
a maior projecção possível, proporcionando larga divulgação dos
ideais cooperativistas e aproveitando esse período festivo para demonstrar a necessidade, urgente e
inadiável, de uma verdadeira unidade cooperativa.
Com a data do aniversário coincidiu a publicação do primeiro número do seu Boletim interno, coordenado pela Comissão Cultural, cuja
finalidade, além da doutrinação
cooperativista, é dar conhecimento

Um pormenor

resulta que o estabelecimento tem
diàriamente grande frequência de
familiares dos associados e, embora
o chamado serviço clássico de aviamento beneficie j á dos géneros p r é -empacotados, mesmo assim essa
forma de trabalho obriga a grandes perdas de tempo.
Este facto, por si só, justifica
plenamente a necessidade de se proceder sem demora ao estudo do
plano indispensável para adaptação da área ocupada pela referida
secção de mercearia a auto-serviço
mas, mais do que isso justifica-o
o progresso dos dias de hoje que
j á não suporta sistemas que rotinas vêm mantendo, condenados inexoravelmente para introdução das
novas técnicas nos serviços de abastecimento, as quais estão a surgir

do Café Bar, no dia da

aos associados da vida interna da
sua Cooperativa, aconmpanhando a
evolução que se vem operando e
se reflete j á num melhor serviço
prestado a todos, longe ainda daquela meta que se procura atingir,
na qual a qualidade e o menor preço
constituem razão de ser das Cooperativas.
Comparando-se, no entanto, o
que era a Coperativa h á apenas
três anos a t r á s , reconhece-se que
algo se fez, do muito que há ainda
para fazer.
E nesse muito que h á para fazer
avulta como p r i m á r i a a necessidade
de ser instalado e quanto antes um
moderno sistema de auto-serviço
na secção de mercearia.
Dois terços da massa associativa
que constitue actualmente a Cooperativa habitam na redondeza. Daí

inauguração

entre nós e a fundamentar cada
vez mais a viragem de processos
até agora em uso.
As cooperativas de consumo como
empresas de serviço que são, colocadas em benefício das massas que
as compõem, têm de provar os fins
para que foram idealizadas e postas em prática, ocupando sempre
um lugar bem definido e de vanguarda ao serviço da economia do
lar.
O serviço das Cooperativas de
Consumo tem de ser sempre muito
melhor do que o das restantes empresas lucrativistas similares. Proceder de outra forma é negar os
verdadeiros princípios cooperativistas.
Durante dezenas de anos quase
todas as Cooperativas de Consumo
do nosso País foram copiando os

processos de trabalho do mei-cado
retalhista, contentando-se com uma
acomodatícia rotineira.
O crescimento do número de associados deveu-se, em grande parte,
ao chamariz dos bónus de consumo
(retornos) distribuídos no f i m de
cada exercício e não à excelência
do serviço prestado, como aconteceu
e acontece na maior parte dos países europeus, onde hoje o sector
cooperativo de consumo obriga o
comércio retalhista a melhorar cada
vez mais os seus processos de trabalho para subsistir.
Isoladas, como viviam, administradas por dirigentes que, embora
possuídos de boa vontade, estavam
também, na sua quase totalidade,
isolados dos movimentos cooperativos espalhados pelos cinco continentes e, por consequência, alheios
ao desenvolvimento e às novas técnicas postas em uso por esses movimentos, as cooperativas portuguesas de consumo cristalizaram,
amarraram-se ao seu bairro. Daí
resulta o nosso atrazo de mais de
50 anos em relação a esses movimentos cooperativos e aos seus processos de trabalho.
A esse influxo não pôde f u g i r
a Cooperativa dos Maquinistas e
Fogueiros mas, hoje que se sabe
o que se quer e o que é preciso fazer; que os actuais dirigentes estão
ao par do progresso que se observa
no mundo do Cooperativismo; que
através dos mais variados colóquios
levados a efeito dentro da sua casa
tomaram desse progresso os mais
amplos conhecimento, não poderá
haver quaisquer desculpas para que
se não faça o que tem de fazer-se.
O auto-serviço é indispensável
sob todos os aspectos. T r a r á comodidades a todos os associados, facilitará os serviços, evitará desenecessárias perdas de tempo, contribuirá para o progresso e desenvolvimento da Cooperativa.
Consequentemente, só resta um
caminho: pô-lo a funcionar e o mais
ràpidamente possível.
Mas, passemos ao assunto inicial.
As festividades comemorativas
do 44.° aniversário iniciaram-se no
dia 1 de Maio e terminaram no
dia 10.
No dia 1 de Maio, além do hasteamento da bandeira, procedeu-se
à inauguração do café-bar, instalado no amplo Salão da Cooperativa.
Com mobiliário moderno, no acabamento do qual trabalharam gragraciosamente vários associados,
boletim cooperativista íl

entre eles alguns ferroviários aposentados, o seu aspecto mereceu
elogiosas referências.
Não h á na circunvizinhança melhores instalações, nem melhor comodidade. Espera-se, portanto, que
a massa associativa residente nas
proximidades corresponda e passe
a frequentar a sua p r ó p r i a casa.
No dia seguinte, 2 de Maio, pe-

i/m aspecto

da assistência

à Sessão Solene. Na primeira
de Viana do Castelo

las 21,30 horas, realizou-se a palestra subordinada ao temzi«Divagações sobre o Cooperativismo
de
Consumo-», proferida pelo cooperativista António Graça, da Comissão de Estudos da Congénere do
Seixal.
Num ambiente festivo, com uma
assistência em número muito elevado, notando-se a presença de representantes de quase todas as
Cooperativas nortenhas, inclusivé
de Viana do Castelo, f o i o conferencista apresentado a todos os circunstantes e realçado todo o seu
trabalho em pról da unidade Cooperativa na Margem Sul do Tejo,
facto que mereceu dos presentes
uma grande ovação.
Antes de iniciar-se a palestra, pela
componente da Comissão Cultural,
menina Liberta Dinorá Pinto da
Costa, f o i oferecido à esposa de A n tónio Graça nm belo ramo de flores, gesto que muito sensibilizou a
obsequiada e f o i pretexto para nova
e prolongada ovação.
No uso da palavra, António
Graça, expôs com muita objectividade o panorama actual do cooperativismo de consumo e apontou os
erros resultantes do isolamento das
Cooperativas de Consumo no nosso
País, as quais conseguem efectuar
um movimento global de transacções da ordem dos 200.000 contos
anuais mas que, apesar disso, a
sua força económica não é consi10 boletim cooperativista

derada pela razão da sua disseminação.
O mesmo acontece como o património das Cooperativas de Consumo que em imóveis, terrenos e instalações, ultrapassa muito os 50.000
contos e, praticamente, pouco representa como cobertura financeira, pela mesma razão.
Têm sido t ã o grande o isola-

fila a

representação

mento e inércia dos dirigentes,
amarrados às suas cooperativas,
que ainda recentemente, tratando-se com funcionário altamente ca-

A equipa

de funcionários

sário fazer-se para dar ao movimento cooperativo a necessária
coesão, para que ele passe a representar no nosso País aquela
força económica indispensável para
conseguir a moralização dos preços e a melhoria de serviços, de
forma a eliminar especulações que
provocaram as carestias da vida.
No final da sua magnífica palestra, António Graça pôs-se à disposição dos presentes para responder a quaisquer perguntas que lhe
quizessem submeter, gerando-se um
interessante colóquio, muito proveitoso pela oportunidade que proporcionou de verificar-se tendência
geral para a necessidade que h á de
mudar de processos, a f i m de levar
o cooperativismo de consumo ao
lugar que lhe compete.
No dia imediato, 3 de Maio, realizou-se a anunciada sessão solene,
presidida por António Graça, à
qual assistiu elevado número de
cooperativistas, muitos dos quais
actuais dirigentes.
Saíndo-se dos âmbitos acanhados e louvaminheiros que estas sessões representavam, por tradição
e uso, onde muitas vezes se afirmava aquilo que na verdade não
merecia proferir-se, a sessão solene
f o i mais uma oportunidade para
demonstrar que se está vivendo
efectivamente um momento de v i ragem de processos e ainda bem.
Terminada a sessão, a Direcção
da Cooperativa obsequiou todos os
presentes com um modesta copo-

da Cooperativa

tegorizado do Ministério da Economia, de assunto relacionado com
a nova disposição que regula o comércio grossista de bacalhau, o
sector cooperativo de consumo e a
sua força económica eram completamente desconhecidos.
Prosseguindo, António Graça expôs em pormenor quanto é neces-

dos Maquinistas

e

Fogueiros

-de-água, que deu motivo a vários
brindes de saudação e f é cooperativista.
Nos dias 7, 9 e 10 de Maio tiveram lugar os demais actos festivos.
No dia 7, Colóquio sobre Cooperativismo, com a projecção de um
filme e a colaboração do Cine Club

do Porto, o qual tem dado à
causa do Cooperativismo, no Norte,
uma preciosíssima e desinteressada
ajuda.
No dia 9 realizou-se o «Baile de
Aniversário»
que deu lugar a um
animado ambiente festivo e f o i concorridíssimo.
No dia 10, em fecho das comemorações, souve a habitual brincadeira desportiva, o almoço de
confraternização e a tradicional me-

novos rumos

N

os últimos números temos vindo a
«teimar» sobre diversos aspectos que
se relacionam com a COOPERAÇÃO entre empresas que trabalham produtos
iguais, ou entre empresas que trabalham produtos que se complementarizam. — N ã o será necessário observar que
não é tão facilmente concebível um agrupamento constituído por empresas que
trabalhem produtos díspares, sem o menor parentesco tecnológico entre si. —
Julgamos estar do lado da razão quando
emitimos a opinião de que o segundo
tipo de cooperação, aquele em que os
fabricos se complementarizam sem se
guerrearem entre si, é muito mais viável do que o outro tipo de agrupamento
de empresas que se ocupam exactamente
do mesmo produto.
Insistindo na opinião que aqui temos
expressado de que a nossa Economia
deve ter «fome de dimensão» e, logo,
«fome de força», tentaremos hoje chamar a atenção sobre uma outra alternativa de consecução do alvo que consideramos fundamental que se atinja.
Falaremos, portanto, da eventualidade
de «alianças entre empresas nacionais e
empresas estrangeiras. Algumas vezes,
por diversas inibições, que tanto podem
resultar de circunstâncias específicas de
natureza sectorial, como da qualidade das
pessoas que deveriam pôr-se de acordo
para cooperar, esta cooperação tornar-se-á irrealizável. Outras vezes também, poderá chegar-se à concretização dum G R U PO mas, porque ele é constituído por
empresas de dimensão demasiado limitada, não se disporá, pelo menos de
início, de todo o potencial necessário a
conferir FORÇA.

renda às crianças, filhos dos associados, cujo número vem aumentando de ano para ano, numa
afirmação de progresso da Cooperativa, pois reuniu este ano perto
de duas centenas.
Mais uma vez o Cine Club do
Porto, por intermédio da sua Secção de Cinema I n f a n t i l , quiz proporcionar a todas elas belos momentos de alegria ao exibir para
elas vários filmes de Charlot.

E assim terminaram as festas
do 44.° aniversário.
Podem dar-se por satisfeitos todos quantos contribuíram com a
quota-parte de esforço para que
elas atingissem o brilhantismo que
tiveram.
Quando os resultados compensam as canseiras estas quase não
contam e dão motivo para que se
prossiga, a f i m de se alcançar mais
e melhor.

ração com o choque das duas panelas, a
«forte» e a «fraca» notaremos que uma
das condições para que possa operar-se
uma aliança entre uma empresa de pequena dimensão e outra de dimensão
muito, maior, é necessário que aquela, que
é a que aqui nos interessa, tenha a noção
exacta do valor do «dote» com que vai
entrar no enlace. Se o avalia por excesso, arrisca-se a que a aliança não se
concretize; se o avalia por defeito, pode
ficar numa posição de inferioridade injusta. Porque se é verdade que o «partner» rico vai trazer para a aliança
capital, equipamentos, patentes, técnica,
experiência, organização, redes de distribuição e, até, uma marca j á feita, verdade é também que o «partner» pobre
leva no seu «dote» elementos valiosos.
V a i proporcionar ao seu associado um
novo campo de expansão das suas actividades industriais e comerciais. Poderá
o mercado interno n ã o oferecer grandes possibilidades ao desenvolvimento daquela nova expansão, mas outras vantagens poderão oferecer-se, como seja,
facilidades de entrada em novos mercados, usufruto de regalias que resultam
de acordos, posição geográfica mais f a vorável e, por vezes, até, facilidades de
ordem política internacional; além de
tudo isto, as facilidades de obtenção de
terreno para novas instalações ou para
ampliação das que j á existem, abundância de mão-de-obra económica e hábil,
proximidade de fontes de abastecimento
de certas matérias-primas, etc.

ros é fundamental, portanto, para tomar
uma decisão.
Servindo-nos, por comodidade, novamente duma imagem, diremos que existe
uma certa semelhança entre a realização duma aliança, entre empresas de
países diferentes, e a adesão dum país
a um agrupamento de integração económica. Fatalmente que, neste como naquele caso, sofre-se uma certa perda de
soberania, limitação de independência e
quebra de orgulho. Mas, parece que o
que importa é saber escolher entre aquilo
que poderemos considerar como dois males e, em consequência, saber escolher o
mal menor. — Está-se caído na perplexidade do Hamlet: «lutar ou não lutar?...
Continuar a existir, se possível for a sobrevivência, « L I B E R R I M U S E T P A U P E R R I M U S » , ou sacrificar orgulhos para
obter M A I S FORÇA?
E s t a alternativa das «alianças» já não
é novidade na nossa terra. Muitas existem já e, entre elas, algumas bem conhecidas e bem sucedidas. Simplesmente, até
onde chega o nosso conhecimento, elas
terão acontecido com mais frequência
entre «partners» de grande dimensão do
que a níveis mais modestos. E m boa verdade, deverá ter sido a aliança FORÇA
considerável com uma FORÇA ainda
maior. Mas, para imediatamente, o que
se nos afigura merecer um interesse
muito especial são os «casamentos» a
níveis mais modestos, porque é muitíssimo grande o número de eventuais «partners» que estão necessitadíssimos de ganhar DIMENSÃO para poder atingir
aquela FORÇA que lhes permitirá aguentar o embate dos tais «dragões» a que
nos referimos em número anterior.

Tudo quanto cada um dos «partners»
traz para a aliança deve ser posto num
prato da balança e rigorosamente pesado, para que o mais «forte» não se
julgue demasiadamente forte, e para
que o mais «fraco» não se considere
demasiadamente fraco. Mas, ao fazer-se
N. B. — Entendemos
que este
artigo
esta pesagem, ou «inventário do dote»,
publicado pelo «FUNDEXPORT»
de 16A «aliança» com uma empresa doutro tem de ter-se em conta não tanto aquilo
-S-GU deve ser pensado pelos
dirigentes
país — política hoje tanto em voga, não que «já existe» como aquilo que «virá
e sócios das nossas cooperativas
para
só de países industrializados com paí- a existir». Neste segundo aspecto, da
que real e efectivamente
quebrem o seu
ses menos desenvolvidos, como também computação de valores, será o «partner»
isolacionismo
à escala nacional e interdos primeiros entre si — pode ser, para de fora, por mais experiente e sabedor,
nacional.
o nosso caso, um dos melhores remé- aquele que melhor adivinhará os resuldios para a cura da debilidade duma tados futuros. E este «X» da aliança pode
empresa ou, até, dum grupo de empre- ser factor decisivo para a concretização
RECTIFICANDO
sas. E m certos casos, esta última moda- do enlace porque, repetimos, este valerá
muito
mais
por
aquilo
que
«virá
a
ser»
lidade poderá ser a mais preconizável
O artigo sob o título «Impermeabiliporque, para negociar com um «gigante», do que por aquilo que «já é». O aliado
será preferível que seja um grupo a pobre poderá não se entusiasmar com a dade humana e progresso social», da aunegociar, porque assim j á se entrará na ideia da aliança se apenas estiver calcu- toria do nosso distinto colaborador, S r .
transacção levando trunfos mais fortes. lando os resultados imediatos. O saber Prof. Reis Machado, foi transcrito do
Voltando a usar da estafada compa- calcular aquele «X» de resultados futu- «Diário de Lisboa», de 25 de Maio p. p.
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Q' a mentaiizaçao aos c
interesse da projectada visita a realizar no próximo dia 11 de Outubro,
um Domingo.
Para isso, dirigiu-se às Direcções dessas 15 Cooperativas para
que solicitassem as quantidades necessárias de exemplares para distribuir pelos seus associados, a saber:

Prof. Henrique de Barros e A m â n d i o

vés da leitura do nosso «Boletim»
e, mesmo assim, como nem todos
o recebem porque também o não
exigem dos dirigentes das suas
Cooperativas, só uma pequena parte t e r á possibilidade de o saber.
Chega a ser penoso constatar
como o esforço de uns tantos é
desencorajado por uns quantos,
completamente indiferentes à necessidade de valorização do coope— Cooperativa de Aldoar
— Cooperativa da Foz do Dou- rativismo de consumo, libertando-o
dos processos de «merceeirismo»
ro
em
que vegeta e donde aqueles tan— Cooperativa «Esperança da
tos o querem fazer sair a todo o
Via Norte»
— Cooperativa «Lar do Servidor custo.
-da A . P. D. L.»
H á cooperativas de consumo que
— Cooperativa dos Maquinistas adquirem quantidades insignificane Fogueiros
tes de vinhos das Adegas Coopera— Cooperativa de Ramalde
tivas, se tomarmos na devida conta
— Cooperativa dos S. M . Gás e o número elevado de sócios que
Electricidade
possuem, e outras, então, não adqui— Cooperativa de Moreira da rem mesmo nenhum, apesar de saMaia
ber-se e estar plenamente compro— Cooperativa da A r r á b i d a
vado que eles são puros, feitos de
— Cooperativa de Fânzeres
uvas, não se vislumbrando quais
— Cooperativa do Povo Portuen- os motivos porque o não adquirem.
se
Saberão os sócios destas últimas
— Cooperativa dos Profissionais e a maioria dos associados daquede Seguros
las Cooperativas de consumo que
— Cooperativa de Lordelo do existem as Adegas Cooperativas e
Ouro
que os seus vinhos estão a ser pre— Coop, dos Pedreiros Portuen- feridos pelos cooperadores das resses
tantes sociedades congéneres?
— Cooperativa do Pessoal dos
E, se sabem, porque não exigem
Telefones.
que lhes seja fornecido vinho da
produção cooperativa, tanto mais
Corresponderam apenas as se- que, sendo de óptima qualidade,
guintes, que requisitaram as quan- não é de preço superior?
tidades abaixo indicadas:
Porque esperam?
No mês de Julho passado escoa— Cooperativa de Aldoar
500 ram-se através do sector coopera— Cooperativa Foz do Doutivo de consumo 7.120 g a r r a f õ e s de
ro
1.000 vinho produzido pelas Adegas Coo— Cooperativa V i a Norte .
500 perativas, ou sejam 35.000 lt., pro— Coop. «Lar do Servidor
va i r r e f u t á v e l de que o vinho é de
da A. P. D. L . . . .
1.000 qualidade absolutamente reconhe— Cooperativa dos Maquicida.
nistas e Fogueiros . .
700
Pergunto novamente: — porque
— Coop, do Gás e Electrimotivo h á ainda Cooperativas que
cidade
500 não abastecem os seus associados
— Coop, do Povo Portuencom esses vinhos?
se
300
Porque motivo, também, os sócios dessas Cooperativas se desinTotal . . . 4.500 teressam de saber a origem desse
facto?
Respondam, por favor.
e a Cooperativa dos Pedeiros Portuenses f o i a única que expôs as
razões por que entendia não ser
BOLETIM COOPERATIVISTA
necessário requisitar exemplares,
RUA DO CRUZEIRO, 1 — LISBOA - 3
já que os seus sócios quase todos
fazem parte de Cooperativas de
Consumo.
Ora, como se verifica, em algumas Cooperativas os seus associados só irão ter conhecimento da
visita e das suas vantagens atra12 boletim cooperativista

DE E M P R E S A

AGRICULTURA»
Galvão

Na continuidade de um trabalho de estudo e divulgação que é, no seu género,
um dos mais notáveis que se têm levado
a cabo em Portugal, o Centro de Estudos
de Economia Agrária da Fundação C a louste Gulbenkian publicou recentemente
o estudo «O capital de empresa em agricultura», da autoria dos engenheiros-agrónomos prof. Henrique de Barros e Amândio Galvão. Reconhecendo as dificuldades
que se deparam aos economistas pela ambiguidade do termo capital, especialmente
quando se trata da empresa agrícola, autores assinalam com clareza exemplar a
diferença entre os conceitos técnico e empresarial desse factor económico: analisam especialmente as várias formas do
capital de empresa; enunciam as bases em
que deve assentar a técnica do seu cálculo; e, por último, experimentam essa
técnica na resolução de um problema real,
tendo em vista o apuramento do resultado
final da exploração. O estudo assim elaborado concilia o rigor da análise teórica
com as finalidades pragmáticas que lhe
conferem a desejável projecção prática.
E é sob a perspectiva da empresa agrícola que a análise e a explanação se desenrolam, trazendo assim contribuição valiosa ao desenvolvimento da mentalidade
e das práticas modernas de trabalho na
nossa agricultura.
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COOPERATIVISTAS»

rativas de consumo do Porto e arredores, mas a visita às instalações
proporcionou a todos os presentes
um melhor conhecimento das novas
técnicas de fabrico do vinho, adoptadas pelas Adegas Cooperativas e
provou a confiança que j á se deposita nos vinhos nelas produzidos.
Ultrapassada a cidade de Braga,
realizou-se em Vila Nova de Famalicão o jantar de confraternização,
no decorrer do qual foram feitas
novas afirmações de confiança no
futuro do Cooperativismo português e tomado por todos o compromisso de propor cada um mais
um sócio para a Cooperativa, o que
representará a próxima entrada de
mais 43 novos associados.
Por volta das 24 horas terminava
a digressão com a chegada à Sede
da Cooperativa dos Maquinistas,
onde a alegria cias famílias os
aguardava ,por hábito adquirido,
proporcionando as crianças ambiente enternecedor ao pendurar-se
do pescoço dos pais, sinal de feliz
regresso.
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