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tivo não deve significar apenas viver
para o punhado de portugueses que
estão, hoje. mais ou menos efectivamente ligados a sociedades cooperativas. Significa muito mais. Ele tem
de ser o promotor do engrandecimento da Cooperação portuguesa atraindo
a esta, e fazendo-os beneficiar dela,
si a ambição de contribuir para o promuitos mais milhares de famílias.
gresso o para o aperfeiçoamento da
O «Boletim Cooperativista» tem de
organização cooperativa.
ser a árvore que estende os seus raNas suas colunas a divisão nunca
mos a todos os cantos do país para
encontrou lugar. Também não o houlhes levar a ideia da cooperação e
ve para o enfraquecimento ou a desdescobrir novas boas vontades, novos
moralização. A ideia que nelas sem
cooperadores. Tem de actuar cada teas
pre encontrou abrigo e encorajamento
melhor para formar os cooperadores,
foi a do união, união dos homens
tnrnuudo-os mais aptos para gerir >•
cooperadores o das sociedades coopedesenvolver as suas sociedades.
rativas, união profunda e sincera para
Para cumprir a sua missão o «ISoa utilização em comum do esforço tau-:
letim Cooperativista» precisa do apoio
mano e do potencial económico.
das Cooperativas. Este nunca lhe foi
0 «Boletim Cooperativista» entra
negado e estamos certos de que pono seu 18.° ano de publicação consderá continuar a contar com ele.
ciente, por um lado, de ter feito por
cumprir o seu dever para com os cooNa passagem deste se uani\ei.^.ii i<>
peradores e as sociedades cooperatio> «Boletim Cooperativista» saúda:
vas, e, por outro, lado, de ter ficado
— O seu fundador e grande íhe,vtre
aquém do muito que lhe compete fado Cooperativismo, Professor Antonio
zer pelo nosso movimento cooperati-Sérgio;
vo, para o qual ele vive e luta.
— O grupo de cooperadores que ua
Viver para o movimento coopera
sua fundação colaboraram com este grand e cooperat ivist ã;
— O grande amigo da Cooperação
Portuguesa, John Ames, e a Kooperativa Forbundet de quem o movimento
cooperativo português de consumo
tem recebido sublimes provas de camaradagem;
— Os seus leitores e os seus rolai»»
cadores.
na organização
económica
da Nar- n —As Cooperativas que contribuem
para a sua publicação.
ção, das repectissões
da, evolução
dos acontecimentos
na vida das sociedades
cooperativas,
dos
meios
preconizados
ou já
experimentados para as fazer sobreviver
e progredir* Deste modo, a
informação
cooperativa
é fundamento
indispensável
p a r a a f o r m a ç ã o dos
cooperadores.
Qualquer
movimento
cooperatiD E
1 9 6 7
\
vo, para existir
e se
desenvolver,
não pode dispensar
a acção infor~
U r Balanço ,
í
motiva
e formadora
dos
cooperadores. Isto explica a existência
no
(Continua na página 8)

No Movimento Cooperativo P o r t u g u ê s o a n i v e r s á r i o do « B o l e t i m
Cooperativista» é muito justamente considerado um acontecimento
de relevo porque o nosso jornal sempre procurou identificar-se com
as aspirações dos cooperadores do país e contribuir para o desenvolvimento e o a p e r f e i ç o a m e n t o das suas o r g a n i z a ç õ e s .

o «Boletim Cooperativista» veio di•/ser a 0 s cooperadores Portuguese-.
quiantOs são e onde se encontram, qual
.1 sua experiência, quais os seus desejos, os seus êxitos e os seus fracassos; Trouxe-lhes a palavra de cooperadores estrangeiros, dos mais evoluídos, mostrou-lhes novos horizontes,
den-lhes a conhecer novas técnicas de
gestão, enrorajou-os a tomarem o caminho da conjugação de esforços e de
meios, o caminho da unidade cooperai i \ a, e uvizou-os dos perigos da evolução do comércio.
A vida da Cooperarão Portuguesa
nestes últimos 17 anos está ligada ã
acção do «Boletim Cooperativista».
Identificaram-se um com o outro. As
discussões travadas nas suas colunas
A r a m benéficas para o movimento
^wíopcrativo nacional. As críticas quo
nele se fizeram a cooperadores e a
sociedades cooperativas continham em
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E A INFORMAÇÃO AOS COOPERADORES
A informação
cooperativa
é um
dos meios — talvez o mais
potencial —• de dar aos cooperadores
o
conhecimento
da vida das suas ôr•juiiizações e da cooperação
em ge~
al, o conhecimento
dos
problemas
que as afligem, problemas
ligados
com os fins que elas procuram
e
estão na base dos interesses
justíssimos
dos cooperadores
como
membros integrados
em famílias «
como
cidadãos.
Os cooperadores
tomam
consciência, através da informação
que
lhes prestam
os jornais e os boletins cooperativos,,
da sua
posição

:

A CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS
Este é um assunto que, nos domínios da Economia, conseguiu
de há uma dúzia de anos para cá, monopolizar as atenções de
Governos, sociedades de produção e de consumo, e até do estudioso que' se debruça sobre os factos com a ideia meritória de
procurar interceptá-los, e propor soluções para os problemas deles decorrentes. Isto, na Europa e na América, na Asia e na
Africa... em toda a parte, enfim, onde chegavam os ecos duma
evolução industrial aprazada pelas necessidades duma guerra destruidora. Essas necessidades criaram o problema duma maior
produção, numa menor extensão de espaço e de tempo, e conduziram à concentração ou associação de empresas congéneres com
o iim de defender posições ocupadas numa economia que se mantém liberal, embora em certos casos dirigida e amparada.

POR

J.

DIAS

AGUDO

uma ou mais delas não têm condições para viver independentes a cooperativa ou cooperativas podem pois fundir-se numa
só e constituir um bloco que funcionará na sede social duma
delas e com a razão social desta, ou então escolham nova designação, o que talvez simplifique e evite, até, ressentimentos
ou despeitos.
É claro que isto constitui uma operação cirúrgica de alto
coturno. Desaparecer uma cooperativa é para muita gente, um
profundo desgosto. Não é, porém, para o verdadeiro cooperativista, porque este, sabendo que o que interessa é cooperar o
aumentar o número de cooperadores, defende a ideia de cooperação e mais nada ou pouco mais nada; e essa ideia pode realizar-se em qualquer parte, em qualquer casa, desde que haja
condições que permitam trabalho positivo, trabalho fecundo. Não
se prendem com a casa que possuíram se tivesse que a deixar,
porque sabem de antemão que a cooperação é um sentimento
de fraternidade humana, uma ideia de libertação do homem da
extorsão e da iniquidade de certos homens, e esse sentimento
e essa ideia é que é preciso amparar, defender e propagandear.
O verdadeiro cooperativista mostra, pois, uma mentalidade ampla e aceita o sacrifício de renunciar à parte material em que
se movimenta o seu pensamento cooperativo, se as circunstâncias lhe impuserem essa renúncia.
Pode haver casos, porém, em que uma concentração de cooperativas se apresente mais simples e, portanto, mais suave. Um
deles será, por exemplo, o tornar comuns a duas ou mais coope*
rativas as actividades que numa delas se não exercem com ê x i «
e antes com prejuízos comprometedores do seu património m '
terial. A cooperativa que cede não perde a sua personalidade
jurídica, continua funcionando com os sectores que lhe não
criam dificuldades, insuperáveis, e ficam assim satisfeitos os
sócios que vêm na sua sede o significado total da sua instituição.
Este é o caso duma cooperativa em que a loja dá prejuízos.
E pode acontecer. As compras nem sempre são bem feitas,
tanto em preço como em qualidade, e como as vendas estão
condicionadas às compras, podem elas não resultar satisfatórias nem suficientemente lucrativas para manter as despesas da
casa com empregados, contribuições, rendas, etc., etc. O melhor
será então transferir os sócios para uma outra cooperativa que
tenha serviço de distribuição ao domicílio, e mechar o cancro
que vai devorando tudo — a loja — em deficits consecutivos.
Os sócios transferidos nada perdem porque não deixarão de
receber os benefícios inerentes à sua qualidade de sócios da
cooperativa em que ingressaram, e os antigos em nada serão
prejudicados também.
Esta transfusão poderia até fornecer-lhe elementos, que a
robusteçam.
Transferidos os sócios como consumidores, poderão ees dedicar-se, na sua cooperativa, como se disse mais acima, a actividades de toda a natureza: culturais, desportivas, diversões, etc.,
etc. Ao mesmo tempo que é um ponto de reunião, a cooperativa continua exercendo uma actividade útil e proveitosa.
Não será isto bastante simples para poder ser compreendid^
e aceite?
™
Prof. J. Dias Agudo

Consiste esta concentração na associação de empresas em unidades economicamente fortes. A pulverização da indústria e, mesmo, da exploração agrícola, em qualquer dos seus aspectos, revelou-se perigosamente ineficaz para manter ou aumentar os réditos
de quem nela tem que viver. O pequeno fabrico e a pequena propriedade rústica mostraram-se fracos para empreendimentos em
que a máquina teria que intervir, dado que a mão-de-obra escasseia cada vez mais e é preciso mudar por conseguinte, os processos de trabalho e produzir. Dai o ter que estudar-se um arranjo
em que os resultados duma acção nova a empreender permitissem a sobrevivência do sistema.
Deste estudo, em muitos países feito, se chegou à conclusão
de que era preciso formar blocos de empresas, concentração de
esforços e de dinheiro, que permitissem maiores rendimentos e
menores despesas, primeiramente nacionais, os blocos, e seguidamente internacionais, de que é exemplo o Mercado Comum Europeu, bem conhecido.
Dado que as circunstâncias em que viviam as indústrias fabris
e da exploração das terras não eram idênticas em todos os países,
eonsiderou-se a conveniência de se adoptarem várias fórmulas
de concentração de empresa. E assim, chegou-se com o tempo, à
conclusão de que das três seguintes poderiam abranger qualquer
necessidade de junção de empresas. São elas:
1 — A sociedade A transporta-se com a totalidade do seu activo,
para uma sociedade B, preexistente ou criada para este efeito: é
a fusão ou absorção da primeira pela segunda que, por este motivo desaparece juridicamente.
2 — A sociedade A traz para a sociedade B somente alguns elementos do seu activo. Esta transferência parcial consiste geralmente na cessão de valores «físicos» (equipamento, imóveis, estoques), conservando a sociedade A a sua personalidade jurídica.
3 — A sociedade A faz a transferência integral do seu activo
(como no caso da fusão) mas a duas sociedades preexistentes ou
novas: é a cisáo ou separação, também chamada fusão-cisão.
Vestes três casos presentes, uma das sociedades despoja-se de
ftodos ou parte dos seus haveres em proveito duma ou mais sociedades. É uma operação que custa a vida à sociedade absorvida
e diminui a que cede vários elementos do seu activo; reforça, universalmente, a sociedade ou sociedades absorventes. Nos casos
em que a sociedade absorvida é dissolvida por fusão ou cisão, a
ou as sociedades absorventes tomam igualmente a seu cargo o
passivo, se o houver, salvo acordo em contrário para efeitos duma
liquidação. É claro que nos casos de fusão a transferência dos
bens ou valores da empresa absorvida é feita mediante pagamento por parte da absorvente, dos valores que a transferência,
total ou parcial, representar.
•firmas são as fórmulas usadas na concentração de empresas
pr*. <*ut>s.
Veiamos agora como se passariam as coisas — ou se passam —
mm
Slum caso de concentração de cooperativas de consumo, operaV)
ção já realizada, aliás, em paises como a Suécia, a Inglaterra, a
Suíça, a França, etc., etc. Sim, porque à concentração de cooperativas foi já operação imposta nos arraiais cooperativos. E se
alguém existe que supõe estarem as cooperativas imunizadas contra os males ou os elementos que levaram as empresas económicas particulares a concentrarem-se, então é bom que esses
distraídos corrijam as suas ideias para virem a poder corrigir
as suas atitudes e as suas posições. Persistir na distracção, para
não dizer na ingenuidade, é comprometer a causa que supõem
A educação mista: um debate oportuno lançado por B. C.
estar servindo.
No caso das cooperativas, e logo que esteja verificado qua
Mande a sua opinião, hoje mesmo
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I N D I C A D O R
COOPERATIVO
Alguns cooperadores e simpatizantes têm-no escrito e pedido oralmente para que criemos uma página de
orientação cooperativa abordando alguns aspectos concretos e problemas
ccrrentes que surgem ao dirigente,
ao cooperador e ao simpatizante da
cooperação. O Departamento de Formação Técnica e Cooperativa da UNICOOPE tem entretanto atendido várias consultas dos mais diversos pontos do País sobre os mais variados
assuntos: Constituições de cooperativas, projectos de estatutos, encargos previsíveis para funcionamento
de uma cooperativa, bibliografia, etc.
Até agora ainda não fora tentada
qualquer sistematização destas informações mas aproveitando a experiên-

cia já levada a cabo com a edição de
três números de uma pequena guia
i n f o r m a t i v o intitulado «Indicador
Cooperativo» realizado em colaboração com a gerência do Armazém Regional do Sul da UNICOOPE vamos
tentar criar uma página mensal de
informações que interessam aos militantes e simples curiosos do cooperativismo. Por dar sorte continuaremos a chamar-lhe «Indicador Cooperativo», aliás um nome já antigo
(lembram-se do pequeno folheto que
há anos a Cooperativa do Povo Portuense editou?) Pois vamos tentar
a sorte! Contamos entretanto com
os leitores: as vossas perguntas e sugestões podem ajudar.

COMO FUNDAR UMA COOPERATIVA — 1

C O O P E R A T I V I S T A
Director e Editor:

São estes os passos a seguir para
a fundação de uma cooperativa de
consumo, operária de produção, cultural ou de habitação ( * ) :
Norma do requerimento à Repartição
do Comércio (em paple selado)

Faustino Cordeiro

lavras portuguesas. Por exemplo:
nomes como ARCOOP ou CINTEF
não podem ser utilizados.
•

Deve seguir-se uma norma desta
tipo: «Nome-fantasia» — Cooperativa de
, SCRL. Exemplo: ARBOCOOPE-Cooperativa de Consumo,
SCRL; RIBACOOPE-Cooperativa de
Consumo, SCRL; UNILAR-Cooperativa de Construções de Casas,
SCRL.

•

O depósito só deve ser efectuado
após ter sido certificado pela Repartição de Comércio que o nome
pode ser aceite.

•

A certidão da Repartição de Comércio tem a validade de três meses;
após este prazo é preciso fazer
novo requerimento onde deve dizer-se que é uma 2. via. A guia de
Depósito é sempre válida.
a

•

(*) A criação de cooperativas agrícolas está sugeita a regulamentação
especial. Trataremos do assunto brevemente.

R O T E I R O
ZONA DE ALCÂNTARA

•

Cooperativa de Crédito e Consumo
IS de Março de 1886
Rua Feliciano de Sousa, 35/7 —
LISBOA — Telefone 63 25 97.

•

Cooperativa Esperança no Futuro
Rua Maria Pia, 182-1.° — LISBOA
— Telefone 66 76 72.

•

Cooperativa de A l c â n t a r a (2.*
Comuna)
Rua do Cascalheira, 9 — LISBOA
— Telefone 63 84 80.

•

Cooperativa Economia Emancipadora
Travessa do Fiúza, 37 — LISBOA
— Telefone 63 95 11.

ra0

Propriedade:
Unicoope — União

Coopera-

tiva Abastecedora, SCRL

*
Redacção e Administração:
Rua C, 3, Lote 300-A — Olivais Su! — LISBOA-Ó

F
, morador na Rua
., n.°
,
em
, tencionando com outros fundar uma cooperativa de
(consumo,
operária de produção, de habitação,
etc.), cuja sede será em
com o
nome de
, vem solicitar a V. Ex.que lhe seja certificado se no registo
de Sociedades Comerciais j á existe
esse nome ou outro semelhante que
por qualquer forma com ele se confunda.
Pede deferimento
, de

•

de

P

Redactores responsáveis:
Lúcia Nobre
Vasco de Carvalho
Faustino Cordeiro
Alfredo Canana

•

Norma da guia de depósito na Caixa
Geral de Depósitos (em papel selado
e em duplicado)
Vai F
morador em
, depositar na Caixa Geral dos Depósitos, Crédito e Previdência, a quantia de...$...
(por extenso) referente a dez por cento do capital subscrito pelos fundadores da Sociedade
(nome da Sociedade), nos temos do n.°..., do art. ...,
do Código Comercial a seguir discriminados:
0

Colaboradores permanentes:
J. Dias Agudo

F..
, capital:
§...(
C
, capital:......!...(
B
, capital:
?...(
etc., etc.
, de
de
F

Arnaldo Teixeira
Rui Canário

•
DISTRIBUIÇÃO

GRATUITA

PUBLICAÇÃO

MENSAL

escudos>
escudos)
escudos)

Observações:
O Não pode escolher-se nome que não
respeite a grafia habitual das pa-

(LISBOA)

Consumo

Ex.
Sr. Chefe da Repartição do
Comércio

•

A importância depositada pode ser
posteriormente levantada.

ZONA DA AJUDA (LISBOA)
•

Cooperativa Operária Ajudenso
Calçada da Boa Hora, 75 — LISBOA
— Telefone 63 83 40.

•

Cooperativa Aliança Operária
Rua das Mercês, 112 — LISBOA —
Telefone 63 93 34.

ZONA DE XABREGAS (LISBOA)
•

Cooperativa Beato e Poço do Bispo
Rua Direita do Marvila, 78 — LISBOA — Telefone 38 17 13.

•

Cooperativa «A Xabreguense»
Beco dos Toucinheiros, 12 — LISBOA — Telefone 38 17 33.

•

Cooperativa Braço de Prata
Rua Vale Formoso de Baixo, 97 —
LISBOA — Telefone 3818 58.
boletim cooperativista 3

DE
NORTE
A

SUL
•

ÁRVORE
Cooperativa tie Actividades Artísticas

Esteve patente nesta prestigiosa
instituição culturaí-cooperativa, com
sede no Porto, uma exposição do pintor alemão Udo Kõsle, a qual f o i bastante apreciado por parte do público.
»

u N t e $ H P É

ACTIVIDADES EXCURSIONISTAS
na Cooperativa Piedense

Dentro da actividade que a Comis-|
são de Excursões tem desenvolvido
nos últimas anos, dando a conhecer
um bom pedaço de Portugal e de Espanha a grande n ú m e r o de cooperadores piedenses, programou para o
ano de 1968, uma série de iniciativas, das quais se destaca:
•

Visi'ta ao Jarim Zoológico
19 de Maio

Dia

Com inscrição gratuita para crianças de 8 a 10 anos de idade.
O custo da passagem para os familiares é de 31 SOO

Á M U T U A L P O NORTE

•

Excursão à Praia da Nazaré —•
dia 21 de Julho

Visita aos principais centros turísticos da região.
á
Preço de inscrição: 65S00.
•

Passeio Algarve em Flor — dias
24 a 26 de Fevereiro

Toda a região algarvia, onde as
amendoeiras em flor dominam s paisagem.
Prece de inscrição: 110S00.
•
3"!

A

UNiCOOPE» e a Companhia de Seguro;

MUTUAL

DO

NORTE

tornaram possível a integração da actividade
s e g u r a d o r a através das c o o p e r a t i v a s
EFECTUE OS

ooperattvista

«TRAVÉS 0* SIM COOPERM MM

Excursão à Figueira da Foz e
Coimbra — 22 a 24 de Junho

Com itinerário peias principais zonas turísticas.
Preço de inscrição: 105S00.
No sentido de uma melhor compreensão e fraternidade entre as massas associativas das nossas cooperativas, a Comissão aceita inscrições
de qualquer cooperativa, que a solicitar.

ESCRtTORES

P O R T U G U E S E S (1)

S O E I R O

P E R E I R A

Falar em Pereira Gomes é trazer
para a luz do dia um nome e uma
obra postos na sombra. E falar dele
no Boletim Cooperativista é para noa
uma alegria e um dever.
Quando se fala dos autores
portugueses contemporâneos
que se debruçaram ou debruçam sobre a realidade
social do nosso país, citam-se três ou
auatro nomes, mas raramente se cita
o seu.
E no entanto, quem for a Alhandra
e. em conversa com operários de meia-idade, falar de Pereira Gomes, verá
que Alhandra, por exemplo, não o es-

4
•
•

Êv
••

queceu. E não é sobretudo ão escritor
Pereira Gomes que Alhandra se lembra. É dum homem chamado Pereira
Gomes, empregado de escritório na
fábrica Cimento-Tejo, que morreu há
i.9 anos, e que também escrevia livros
e artigos.
Porque, para sermos
verdadeiros,
Pereira Gomes não se debruçou nunca
sobre a realidade social do nosso país.
Ele viveu mergulhado nessa
mesma
realidade.
O escritor Manuel de Azevedo, no
prefácio a um pequeno volume de contos de Pereira Gomes, «Refúgio Perdido)), conta que ele foi o principal
responsável
pela construção de uma
piscina pública em Alhandra, «obra
em que trabalhou como operário ao
íado dos operários, vencendo
resistências e preconceitos, e em que pôs o
melhor ão seu desinteresse pessoal e
do seu entusiasmo)). E conta mais: «A
ele se deve o êxito de todas as festas
culturais
e desportivas
organizadas
pela fábrica
Cimento-Tejo)).
Antes de mais nada verificamos portanto que estamos perante um escritor
oue em nada se assemelha ao que costumamos
chamar um
«intelectual»:
não tinha curso universitário, não perdeu muito tempo em tertúlias literárias. Entendo que os escritores, como
iodos os artistas, podem e devem contribuir para a solução dos problemas
sociais, são palavras dele.
3 é importante observar como a sua
vida foi coerente com esta afirmação:
o seu espirito actuante, a sua acção
de animador cultural, a lucidez dos
seus escritos são testemunhos
inesquecíveis.
A sua obra (crónicas, contos) está
disseminada por inúmeras
publicações,
para onde
colaborou.

Publicou dois romances e preparava
um terceiro, quando
morreu.
O primeiro, Esteiros, é quanto a nós
a obra-prima da literatura
portuguesa
de realismo social. O livro é dedicado
«aos filhos dos homens que nunca foram meninos)), e Pereira Gomes descreve, nele, a vida torturada das crianças e jovens empregados nos telhais
ribatejanos.
O segundo, Engrenagem, que já foi
editado após a sua morte, é apenas
um esboço ão que Pereira Gomes queria que fosse. «Passa-se num ambiente
rural, tornado centro de
indústria.
Tem por temas a adaptação dos camponeses à nova vida e o desvio das
vocações individuais, motivado
pelas
necessidades económicas)), disse Pereira Gomes desta obra.
É das primeiras tentativas de tratamento, em romance, da vida do trabalhador industrial português; e, que
saibamos, não deixou rasto.
«Refúgio Perdido)) e «Contos Vermelhos)) são antologias postumamente,
e
há muito
esgotadas.
Não queremos terminar este apontamento
com «frases
bombásticas))
nem tecer, a Soeiro Pereira
Gomes,
elogios fúnebres do género dos que se
costumam tecer entre nós aos «mortos incómodos)).
Antes de dar a palvra ao próprio Pereira Gomes, queríamos somente juntar a estas palavras uma breve cronologia do autor, insigniticante
como
testemunho
de uma vida devotada k
promoção cultural e social dos trabalhadores, mas que tem. sobre os elogios, a vantagem da sobriedade. Porque, como exemplo de empenho, de
coerência, de génio artístico (o génio
dos que conseguem dizer tudo, mesmo
as coisas mais comrMcaãas, de uma
maneira simples), Soeiro Pereira Go-

€ O M E
mes não é somente
para fixar.

mais

um

nome

CRONOLOGIA:
1910 —Nasce em Gesiaçô (Porto),
filho de pequenos proprietários rurais;
1928 — Conclui o curso de regente
agrícola em Coimbra;
1930 — Parte para a Africa, contratado nela Companhia do Catumbela:
1931—Regressa à «metrópole», descontente com as condições de trabalho, e doente.
— Casa-se com Manuela Câncio
Reis, comrjositora;
1932 — Fixa residência em Alhandra,
empresado nos escritórios da fábrica
Cimento-Tejo;
A partir dessa data, organiza e dirige cursos de ginástica para operários, cria bibliotecas populares, realiza
colóquios e conferências sobre cultura,
desporto; etc.;
1935 — Envia um conto a concurso.
O conto é premiado, mas não publicado ;
193S —A partir desta data colabora
n'O Diabo, semanário de literatura e
crítica de Lisboa, até à extinção deste;
1940 — Escreve «Esteiros».
1941 — «Esteiros» é editado. A 1*
edição esgota-se rapidamente;
1942 — C o l a b o r a intensament e rio
«Reuúblíea».
1943 — É entrevistado, dado o êxito
de «Esteiro», pelo «Primeiro de Janeiro», do Porto;
1944 — Termina «Engrenagem», que
só será publicado 6 anos denois. Inicia
«Companheiros», que nunca completará ;
1944 — Canceroso, morre, em Lisboa,
após 6 anos de uma vida extreman ente difícil.
JOÃO MARIA MENDES
1

O MEU VIZINHO DO L A D O
Crónico de SOEIRO PEREIRA GOMSS
Moro numa casa fie dois andares de
janelas amplas, em <[iio me debruço,
noras s horas, a contemplar os horizontes e a resolver os problemas
transcendentes do Espírito. Julgo que
sou poeta.
O meu vizinho do lado mora numa
barraca sem janelas nem horizontes,
mas debruça-se. horas e. horas, sobra
a forja da oficina, sem meios de resolver os problemas comezinhos da
vida. Diz que é operário. Por isso eu
trabalho nas horas vagas, e o meu vizinho, nas horas vacas, não sabe onde
arranjar trabalho. Destinos.
Sei que o meu vizinho tem mulher
0 cinco filhos, duas enxergas... — um
lar. Mas nunca entrei na casa dele.
Passo-lhe à porta, como o sol. No entanto, permitolhe que suba o<s degraus dos meus dois andares e sento-ç

à minha mesa... de trabalho. Conversamos: eu falo e ele escuta. E assim
vai cultivando o espírito, que é rude
e obscuro, talvez porque o sol não
entra na casa dele. Passa-lhe à portá,
como eu.
Todos os anos, após o Verão, leio.
•lho crónicas de férias o viagens de
recreio. E o meu vizinho que de recreio ió conhecia o chinquilho. fica
pasmado com as corridas em Longchamp e as paradas em Monte Carlo.

Há dias, quando as primeiras chuvas do Outono fustigavam os vidros
das minhas janelas, julgando entraíia
fácil como no telhado do meu vizinho,
este bateu-me à porta, prazenteiro.
(Continua na página 11)
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O ANO COOPERATIVO DE 1 9 6 7
C O O P E R A T I V I S M O D E C O N S U M O : E x p a n s ã o ao n í v e l das sociedades e da sua u n i ã o e consolidação de estruturas
C O O P E R A T I V I S M O AGRÍCOLA: E x p a n s ã o crescente e organização
de estruturas
C O O P E R A T I V I S M O D E H A B I T A Ç Ã O : A u s ê n c i a de colaboração inter-cooperativa, dificuldades de e x p a n s ã o
O U T R O S S E C T O R E S : Mediocridade
O ano que passou trouxe mais algumas certezas e desenganos aos cooperadores portugueses. É certo qne
não houve muitas coisas novas mas
também é verdade que a consolidação
do que já existia se continuou a processar em bom ritmo. Evidentemente
que, apesar de existirem cooperativas
em Portugal há mais de 100 anos, durante um período relativamente longo, a ideia não logrou interessar nem
às elites nem às populações. Assim,
até há em poucos anos o nosso atraso
no desenvolvimento do Cooperativismo era confrangedor e o núniero de
famílias interessadas, por qualquer
forma, neste ideal, era ínfimo, se nos
lembrarmos que no longínquo ano de
1867, se publicou a primeira lei sobre
sociedades cooperativas devida à pena
esclarecida do ministro A n d r a d e
Corvo.
1967, repetimos não f o i ano de grandes rasgos antes se caracterizou pela
consolidação do já criado anteriormente. Assim no Cooperativismo de Consumo algumas novas cooperativas se
formaram e a sua União, UNICOOPE,
continuou a expandir o seu movimento .e a prestar bons serviços no campo
da divulgação cooperativista através
do seu Departamento de Formação
Técnica © Cooperativa; importa no
entanto salientar que em Lisboa se
está notando uma contracção do movimento das velhas cooperativas cuja
desadaptação aos novos tempos compromete » seu futuro. A situação deve-se em grande parte ao fraccionamento que ainda não foi superado
com um esforço de concentração a
f i m de criar uma grande cooperativa
à escala da cidade. No Ultramar as
cooperativas de consumo continuam a
sua expansão mas faltou-lhes até agora a decisão para unirem os seus esforços em organismos de segundo
grau que à escala nrovincial pudessem
defender e orientar os seus interesses: em Angola narece estar-so mais
p r ' v i m o dessa etapa.
' 'ontinuon a processar-so o desenvolvimento do Cooperativismo Agrícola segundo uma linha de orientação
proposta pelos departamentos oficiais
e com auxílios bastante vultosos: assim criaram-se mais algumas adegas
cooperativas, cooperativas leiteiras,
lagares cooperativos e cooperativas
frutícolas. Embora as cooperativas
não tenham resolvido uma grande
parte das dificuldades da Agricultura,
cujas soluções dependem de outros
condicionalismos, não há dúvida que
sem a criação c consolidação de tais
organismos a situação seria muito
pior O único senão parece-nos ser. entretanto, a lentidão com que se estão
cr -ndo as estruturas de segundo grau
caoazes de poderem influir mais directamente na comercialização dos
produtos agrícolas. \ aceleração do
processo de formação de Uniões Coo6 boletim cooperativista

perativas Regionais, segundo a nossa
opinião é uma etapa que urge pôr em
prática. O exemplo da União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos Verdes deve ser seguido com a
maior brevidade, pelo menos noutras
regiões vinícolas do País.
Para além da acção dos Departamentos oficiais, em especial da Repartição das Associações Agrícolas, 6
mais uma vez justo salientar a acção
da Fundação Gulbenkian através do
seu Centro de Estudos de Economia
Agrária e o papel desempenhado pelo
programa TV Rural do Eng. Sousa
Veloso.
O Cooperativismo de Habitação continua em Portugal uma apagada acção
por carência de meios de crédito por
um lado e por outro lado porque as
poucas cooperativas existentes teimam
num isolamento total. No final do
ano, graças à acção da cooperativa
Associação dos Inquilinos Lisbonenses o problema habitacional foi ventilado de um modo bastante vigoroso

através do um Colóquio que logrou
interessar muitos sectores da vida
portuguesa. Será de esperar que se
façam tentativas no sentido de aproximar as cooperativas de habitação
de forma à obtenção de uma legislação que lhes seja mais favorável e
permita novos tipos até agora inexistentes em Portugal e que melhor respondam às necessidades das camadas
mais desfavorecidas.
Pelo seu carácter típico as cooperativas de carácter cultural não têm saído de uma «apagada e v i l tristeza»: as
cooperativas «Árvore» e «Confronto»
foram ainda as que mais se distinguiram.
Finalmente importa assinalar o
prestígiò que o Cooperativismo Português goza no estrangeiro, especialmente na América Latina, graças à divulgação feita pelo grande amigo de Portugal, Dr. J. W. Ames a ponto de so
terem iniciado experiências de integração cooperativa nalguns países da-*>
quele continente inspiradas nas rea-^i
lizações portuguesas.
Resumindo: é de francos resultados
positivos o balanço do ano de 1967 o
se condicionalismos externos não interferirem co ma sua marcha poder-se-á chegar ao final de 1968 com uma
expansão airda maior do ideal cooperativo com a consequente contribuição para a melhoria da economia portuguesa.

ANO

BALANÇO

mação cultural, orientado por Rui
Grácio.

JANEIRO
•

Com a morte de José de Sousa, o Cooperativismo português perde um valoroso militante.
C Q O P K R A TI V I S MO'

ÀO SERVIÇO DA AGRICULTURA

Cm grupo de professores espanhóis da
«Escola de Gerentes Cooperativos» de
Saragoça esteve em Portugal, a fim de
estudar a evolução do nosso movimentoj^

em Vale >
• A COOPERATIVA AGI
EM FRANCO PRC

MARÇO
•

O Jornal «República» inicia a publicação de uma página semanal sobre
«Cooperativismo».
A Cooperativa de Ramalde lança um
«Plano de Acção para Biénio 1967/68.

•

Com uma série de actividades culturais
a Cooperativa Picdcnse comemorou o
74.'' aniversário.
A Cooperativa «Árvore» promoveu algumas exposições de pintura.

JULHO
H

Com um vasto programa de comemorações teve lugar em Lisboa, Porto c Mar-

ABRIL
•

FEVEREIRO
•
B

O «Boletim Cooperativista» completou
17 ano» de existência.
A Pragma promoveu um curso de ani«

É percouisada a integração das Cooperativas do Barreiro, Ailios Vedros e
Baixa da Banheira.
B A Cooperativa de Caima adquiriu uma
granja com 5,5 hectares, para desenvolvimento da sua modelar aetivid-dB O Núcleo Feminino da Cooperativa!
Piedense, promoveu uma Quinzena de»
dieada A Mwlw,
(Couuaua

na página 7)

BALANÇODO ANO
(Continuação

da página 6)

A União das Adegas dos Vinhos Verdes lança no mercado uma marca única de vinhos verdes produzidos pelas
cooperativas desta união: a «VERCOOP».

B

A Cooperativa Operária Barreirense
inaugurou um posto de distribuição no
Lavradio.

JUNHO
B

Começou a funcionar unta unidade de
empacotamento, no Armazém Regional
do Sul.
gem do .Sul, os festejos do 45." Dia
Mundial do Cooperativismo.

tS

!naugurou-se cm Lisboa, nas Belas-Artes,, numa exposição sobre Cooperativismo.

B

Realizou-se, na Caixa Económica Operária, com a presença de delegados de
quase todas as cooperativas filiadas na
Unicoope, a I Conferência Nacional
sobre Integração Cooperativa.

S

J. W. Ames, esteve mais uma vez entre
nós, para prestar assistência ao nosso
movimento.

O

Entra mem vigor os novos estatutos da
Unicoope.

AGOSTO
B

1 Centro Moçambicano de Estudos
Cooperativos promoveu uma série de
Conferências sobre cooperativismo pelos professores brasileiros Bulgarelli,
Diva Pinto c Carlos Marques Pinho.

SETEMBRO
B

-\ revista «Vida Mundial» passou a incluir na sua secção «Actualidade V.M.»,
com carácter regular, uma rubrica sobre cooperativismo.

OUTUBRO
SI Dentro do programa de ajuda técnica,
esteve em Portugal o sr. Síigove Andersson. do Armazém Regional de Vásteras, da K. F.
U
E9

O

'ambém i. W. Ames passou algum
tempo entre nós para analizar os progressos operados nestes últimos meses.
'orno estagiário da K. F. o sr. Sáder
Soares Resende, da Federação Cooperativa do Cenfro-Mcridional do Estado
de S. Paulo, esteve na Unicoope.
iganizado pelo Centro Moçambicanos
de Estudos Cooperativos, realizou-se
em Lourenço Marques c noutras terras
ultramarinas de Moçambique, um curso sobre Cooperativismo e Desenvolvimento Comunitário.

DEZEMBRO
B

W '

biíação, em que foram analizados os
mais variados aspectos do problema
habitacional.

MAIO
•

•*'

U

Esteve entre nós, o sr. Guy Houist,
destacado dirigente cooperativista francês, que se deslocou a Portugal para
participar no colóquio sobre habitação.

B

Também o dr. Oliveira Nunes, de Cooperativa das Casas, esteve entre nós, e
nos mostrou a experiência dos cooperadores moçambicanos no campo habitacional.

B

A Unicoope completa 12 anos de existência.

B

Para acautelar o futuro a Piedense renovou o seu sistema a crédito aos sócios, passando a conceder apenas 80 %
da conta capital do sócio.

TEMAS DE EDUCAÇÃO
Este é o primeiro período da vida
do Homem, aquele em que a criança
adquire as características próprias dos
seres humanos, cuja ausência, na altura do nascimento, faz do bebé um
ser inacabado e imperfeito, não tendo
sequer ainda a capacidade de se mover e de se alimentar como muitos
dos animais recém-nascidos. É este
período que inicia a posição vertical,
adquire a marcha bípede e surgem a
compreensão e os rudimentos da linguagem e da inteligência.
Deve ter-se, no entanto, presente
que a vida não começa com o nascimento, mas cerca de 270 a 284 dias
antes. Verifica-se nesta fase pré-natal
um d e s e n v o l v i m e n t o extraordinariamente rápido, pois está provado que
nela se operam 90 % da formação total do ser humano, enouanto que os
restantes 10 % se concluem desde o
nascimento até à idade adulta. Após
o nascimento a evolução é todavia
ainda rápida até aos 5 anos, passa a
ser lenta entre os 5 e os 10 anos e torna-se mais igualmente que no feto se
possam operar modificações químicas
relacionadas com o estado psíquico da
mãe. Mas não está provado que os
sentimentos da mãe tenham influência no filho. O que se sabe seguramente é que, durante a gravidez, as
emoções sofridas pela mãe podem influenciar esta profundamente e levá-ia
a tomar, em relação à criança, depois
desta nascer, atitudes que condicionam
o seu comportamento para com o filho.

Para o bebé, após o nascimento, não
V Associação dos Inquilinos Lisboncn- existem objectos nem pessoas. Apenas
ses promoveu um Colóquio sobre ha- diferencia sensações visuais, auditivas

ou tácteis, mas não tem emoções.
Nos primeiros tempos de vida o
bebé rnantém-se numa posição idêntica à que tinha durante a gestação
e dorme a maior.parte do tempo: cerca de 21 horas por dia. As suas impressões são ainda vagas e difusas,
mas tornam-se conscientes e diferenciam-se à medida que a mãe o sujeita
a um horário bem determinado para
a «toilette» e para a alimentação.
Assim, devido a este horário, quando
o movimento de um objecto dentro
do campo visual. Então o bebé pega
mais com os olhos do que com as
mãos.
Contra o que se pensava ainda há
pouco tempo, o bebé não deve =er
mantido na obscuridade porque d iz
ajuda a desenvolver as suas sensações visuais.
h

SILVIA ALBA

«CARNE»

DE

FRANGO,

PRODUZIDA

TEÍNAS

VACA,

DE SEMENTES

PORCO

E

COM PRODE SOJA

Noticiaram as agências que cientistas
norte-americanos conseguiram fabricar a
partir de proteinas de soja, um produto
que, se lhe juntarem certos colorantes
e cheiros apropriados, ficam com todas
as características as ^arne de isca Os
mesmos cientistas afirmam que podem
agora fabricar indiferen -.emente traijgo,
carne de porco ou fiambre àrtííKKSU que
serão tão nutritivos e agraciáveis ao paladar como aqueles prod ruis naturais.
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EX

TELEX CONSUMO
#

SUÉCIA

Distribuidor automático g i g a n tesco
Foi inaugurado recentemente no
ntro de Estocolmo um distribuidor
automático de 33 metros de comprimento, considerado o maior do mundo
inteiro e formado por 1515 compartimentos dos quais 492 refrigerados contendo produtos frescos.
de {{Progressive Grocer»

#

BULGARIA

Proteínas a partir do petróleo
Os investigadores científicos do Instituto de Investigaeão da Indústria
êufmica de Sofia conseguiram obter
proteínas a partir do petróleo bruto.
Estas proteínas contêm ácidos aminados tais como a Usina e as vitamin w
do grupo B e pensa-se produzi-las em
quantidades industriais para a alimentação dos animais e igualmente para
a alimentação humana sob a forma de
concentrados.
de «Food Tmde Review?,

#

ESTADOS. UNIDOS

Telefone de algibeira
. A companhia de telefones Bell está
em vias de fabricar o telefone de algibeira. Este aparelho, accionado a pilhas, estará ligado à rede telefónica
pela rádio e funcionará como um telefone ordinário e permitirá a conversação simultânea nos dois sentidos.
de «.Guardwnvi

#

HOLANDA

Legislação contra o tabaco
O governo holandês vai examinar
em que medida seria desejável pedir
aos fabricantes de cigarros para indicarem o conteúdo de alcatrão e de nicotina nos mass os e nas caixas de cigarros assim como nos anúncios publicitários. O Secretário Parlamentar
para a Saúde Pública informou no
Parlamento que o Governo iria estudar estas medidas e as discutiria conjuntamente com os outros países do
Benelux. Salientou a necessidade de
legislação para obrigar os fabricantes
a publicar nos seus anúncios quer na
imprensa, quer na rádio e TV tais
indicações.

•

fURÒPA

A poluição do ar
A Comissão da Comunidade Económica Europeia prepara um projecto
de regulamentação sobre o controle
da poluição do ar para o gás de escape
dos veículos. Esta regulamentação
será baseada nas medidas já em vigor
e nos estudos efectuados nos países
do Mercado Comum assim como em
trabalhos recentemente empreendidos
pela Comissão Económica das Nações
Unidas para a Europa.

Contra os abusos de publicidade
dos medicamentos
A Comissão da C E. E. (Mercado
Comum) submeteu ao Conselho um
conjunto de directrizes visando a harmonizar as leis e regulamentos respeitantes à publicidade dos medica-

mentos. Esta medida procura interditar a publicidade de produtos farmacêuticos destinados ao tratamento de
doenças graves junto do público, a
que pretende que uma intervenção cirúrgica ou uma consulta médica não
são necessárias; a que é susceptível
de inquietar; a que se dirige principalmente aos jovens e enfim aquele
que serve de certificados ou opiniões
de especialistas. A medida citada prescreve igualmente o m í n i m o ' d e informações que deve conter a publicidade
destinada aos médicos.
de {{Cnmmunctuté
Européennc»
#.

BÉLGICA

F o r n e c i m e n t o público de gás
natural
No distrito de Verviers f o i recentemente inaugurada a exploração do
fornecimento de gás natural mas a
companhia fornecedora pediu preços
elevados pelas novas instalações a
montar para utilização do gás. Entretanto a União Feminina para Informação e Defesa dos Consumidores
tem informado o público insistentemente que a maior parte das instalações existentes em todos os lares podem ser adaptadas por um preço módico. Como resposta a Companhia dá
a entender quo talvez não lhe seja
possível fornecer gás aos consumido
res se eles não estiverem de acordo
em comprar o material novo...

^

FRANCA -•-

Queixas contra os aviões supersónicos

2870 queixas foram apresentadas
contra o Ministério da Defesa francês
por prejuízos causados pelos aviões
super-sónieos em 1966. Há a salientar
ainda que desde Í9fi.*5 se registaram
13 mortes causadas directa ou indirectamente pelos estampidos dos aviões
que ultrapassam a barreira do som.
de ({Daily Telegrapti»

% ITALIA

Automóveis eléctricos
A firma italiana Bargagli está preparada para construir um pequeno
automóvel eléctrico cuja velocidade
limite será de 50 k m / h , com a autonomia de 75 km e O preço de 800 dólares. Tal viatura destina-se a ser utilizada nas zonas urbanas.
de {{Cooperative Nexos Service»

#

GRA-RRETANHA

í) preço enganador dos frigoríficos
Os frigoríficos são um exemplo clássico para mostrar quanto os testes
comparativos podem economizar o dinheiro dos consumidores. Na Grã-Brecanha, dezanove frigoríficos são vendidos sob nomes diferentes, mas são
praticamente os mesmos, salvo alguns
pormenores de apresentação e do sistema de descongelamento: os preços
variam entre 3G libras e 15 xelins e
r>i libras o 9 xelins. Numa outra série
os modelos semelhantes custam 47 l i bras e 5 xelins e 57 libras e cinco xelins. Nos dois casos os modelos menos
caros são vendidos pela Cooperative
Wholesale Society (Armazém Grossista britânico) sob a marca «SAPPHlIÍE».
de {{Whichn
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0 BOLETIM CORPORATIVI
(Continuação da l." pâRina)
nosso país do nosso jornal
e de
boletins
particulares
a
algumas
cooperativas.
Explico, também
que
o «Boletim
Cooperativista»
permaneça,
sempre com maior
vivacidade, como órgão do
movimento
cooperativo
português,
após
17
amos de publicação
e apesar de dificuldades
por vezes
grandes.
A persistência
do «Boletim
Cooperativista»,
ao fim de quase duas
dezenas
de anos do seu
aparecimento, mostra
que corresponde
a
uma
necessidade
do
movimento
cooverativo.
sentida
pelos
cooperadores
que, por intermédio
das
snas sociedades,
o sustentam
e o
fazem
circular.
Com efeito, cts cooperativas,
salvo excepções
,que as há
sempre
em todos os domínios em que o homem se procura elevar, têm senti-

do que o «Boletim
Cooperativistas
procura
cumprir
uma, missão
indispensável,
informativa e formadora, o que justifica
não lhe terem
faltado nunca com o seu apoio.
Na passagem
de mais este aniversário do «Boletim
Cooperativista.» todos os cooperadores
portugueses devem sentir sincera
satisfação. No entanto, não devem esquecer que a missão do sett jornal
não se deve limitar
dentro
das
fronteiras
do movimento
criado
pelas suas organizações
e deve ultrapassá-las,
levando aos seus concidadãos a palavra
amiga do cooperativista
que lhe ensina o caminho para melhorar
o seu nível de
vida e aperfeiçoar
as relações
económicas.
D i v u l g a r entre os n ã o cooperadores o « B o l e t i m C o o p e r a t i v i s t a »
deve ser uma ideia Remove presente naqueles que s ã o cooperadores.
/

A NAT
DAMUL
O que pretendemos analisar não é,
propriamente, a desigualdade entre a
natureza dos dois sexos. Parece-nos
mais importante verificar até que ponto o carácter da mulher tem sido deformado pelas condições da sua existência e pela educação; quais as influências que a têm valorizado ou desvalorizado, criando nela, de certo modo, uma segunda natureza (...)
Se a mulher ficou entorpecida, não
avançando tão ràpidamente como o
homem, devemos lembrar-nos de que
o seu afastamento da vida pública, das
assembleias dos guerreiros, e, mais
tarde, das dos cidadãos; a limitação
das suas atribuições aos problemas
caseiros e aos cuidados com a infância; a sua dependência absoluta —
criaram e desenvolveram nela uma, incapacidade que a levou à inferioridade
geral.
Repetimos, porém: não temos em
vista provar a superioridade ou inferioridade natural da mulher. Noutra
altura verificaremos como ela deu
sempre provas de uma resistência física quase sobre-humana, apesar de o
seu esqueleto ter, geralmente, proporções mais reduzidas que o do homem;
como o seu trabalho foi sempre o esteio das famílias pobres; como ela
soube ser colaboradora competente e
dedicada quando a chamaram a desempenhar as mais pesadas, decisivas
e perigosas tarefas, até então só confiadas ao homem; como ela se distinguiu nas actividades intelectuais, científicas e artísticas, logo que lhe proporcionaram meios de se desenvolver
e realizar nesses campos; como f o i
heroína e mártir, na defesa das suas
convicções ou na luta pelos mais nobres ideais.
O que interessa fundamentalmente
não é estabelecer a diferença entre a
natureza de cada sexo, mas sim a diferença entre os meios de que o homem e a mulher dispuseram para desenvolverem normalmente a sua natureza.
um erro corrente partir do principio de superioridade ou de inferioridade, quando se pretende classificar
os sexos. Perante a questão postas
nestes termos, surge imediatamente
uma série de interrogações: De que
superioridade se trata? Daquela que
se baseia na robustez física? Nesse
caso, reconhecem-se ao mais forte direitos espaciais, apoiados exclusivamente na sua própria força muscular?
Considèra-se uma inferioridade ter
mais pesado quinhão de dor e maior
capacidade de sofrimento? E essa razão justifica que se acumulem deliberadamente sobre o ser mais fraco toda ' as amarguras e desumanidades?
A% respostas a estas preguntas levam-nos ainda a esclarecer o seguinte
ponto: o facto de o predomínio do
homem sobre a mulher se fundar na
forca não significa que se trate de
Unia lei natural; pelo contrário, corresponde a uma atitude primária, uma
das mais antigas, senão a mais antiga

UREIA
HER
violência imposta pelo homem, da qua!
derivam as mais graves e nefastas injustiças. Reconhecer que, primitavamente, a sujeição da mulher ao homem não obedece a uma lei moral,
mas sim ao direito bárbaro do mais
forte, não significa que continuemos
a aceitar essa razão, quando estudamos a evolução das sociedades (...)
Ainda hoje ê quase geral a noção de
que, sendo fisicamente mais fraca do
que o homem, a mulher lhe está naturalmente subordinada. Desta confusão resulta colocar-se a força acima
dos direitos humanos.
Há, também, a teoria de que a própria natureza dos sexos leva o homem
a dominar e a mulher a obedecer. A
verdade é que o facto de ser assim
não tem o significado que se lhe atribui, porque não é a verdadeira natureza dos sexos que se revela, quando
o homem se impõe e a mulher se lhe
submete deformada por costumes muitas vezes milenários, de acordo com
as relações convencionais estabelecidas entre os dois.
MARIA LAMAS
(Enxertos do livro «As mulheres no
Mundo»)

TEMA EM DEBATE
A

EDUCAÇÃO

MISTA

DEPÕE: ESPERANÇA MARREI ROS
20 ANOS — DOMÉSTICA
Homens e mulheres de hoje são diferentes dos de ontem e muito mais
dos de amanhã.
A educação duma criança deve evoluir, acompanhando as descobertas
mais recentes, não só no plano da técnica, mas também no da psicologia
que concorrem para o desenvolvimento dos conceitos de vida, morais etc.
— isto é, para a evolução do homem.
A educação mista, já verificada em
quase todos os países da Europa, é
um meio que contribui para uma melhor compreensão e realização das relações humanas:
— O desaparecimento de vários mitos, como por exemplo a superioridade do sexo masculino que repousa
desde séculos em certas concepções
religiosas;
— um melhor conhecimento de ambos os sexos, levando-os a resolverem
num plano de igualdade e companheirismo, problemas prementes;
— o conhecimento da psicologia e
fisiologia masculina e feminina, tornará mais fáceis e felizes as relações
entre marido e mulher.
Cá em Portugal são frequentes graves dissidências conjugais e alienações
juvenis devido à falta de educação
mista e sexual nas escolas.
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I 0 TRABALHO DA MULHER É VALIOSO |
1 0 PI M Ã O DE UM BANCO CANA 01 ANO |
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A secção de investigação económica de um banco principal do
Canadá revelou num cálculo feito em dólares, (susceptível de entusiasmar as mulheres, mas capazes também de colocar os maridos em
má situação) que a «dona de casa» vafe bem por an© um salário de
8285 dólares por ano à taxa actual dos trabalhos que realii;. dentro
de casa. Vejamos em pormenor:
Tratar das crianças, 55,63 dobres por semana; escolher Os menus, 3 dói.; fazer compras, 4,95 dói.; preparar as refeições, 32,75 dói.;
lavar a loiça, 9,30 dói.; arrumar a casa, 26,25 dói.; lavar a roupa, 11,21
dói.; arrumar a casa, 26,25 dó!.; lavar a roupa, 11,21 dói.; servir de
enfermeira prática, 1,20 dó!.; vigiar a casa, 3,83 dói.; cuidar d© jardim, 3,57 dói.; servir de motorista, 4,40 dói.; e outros serviços 3,83
dói. ou seja um total de 159,34 dólares por semana.
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DESENVOLVIMENTO

A Dinamarca coopera

O governo dinamarquês
decidiu
criar, a partir de Janeiro deste ano,
um fundo de industrialização para os
países em vias de
ãesenvolvimenDestinado a completar os investimentos da indústria
dinamarquesa
no
«terceiro mundo», esse fundo será alimentado pelo imposto sobre os direitos de importação de café para Dinamarca.
Por outro lado, projecta-se criar um
instiUito de investigações
relacionado
com o programa de ajuda aos paíeses
que começam o seu
desenvolvimento.
#

Professores e estudantes também contribuem

Novecentos
universitários
e membros do pessoal docente da Suécia,

Nasceu na cidadezinha de Coupvray,
departamento do Seine et Mame, em
4 de Janeiro de 1809. Filho de um carreiro, aos 3 anos, quando brincava na
oficina do pai, espetou uma sovela em
um dos olhos, facto que lhe provocou
uma infecção que a breve trecho se
comunicou ao outro olho, do que resultou a cegueira total.
Aos 7 anos entrou para a Instituição
Nacional dos Jovens Cegos de Paris,
ondo mais tarde, pelos seus méritos, foi
professor. Então, o ensino da leitura
aos cegos era feito por um processo
difícil e moroso. Por esse tempo, envolvida a França em múltiplas guerras,
o oficial de arteíharia Charles Barbieri
inventou um processo de escrita em relevo, por pontos, a que chamou escrita
nocturna, destinada a mandar comunicados às primeiras linhas, que pudessem
ser lidos com os dedos, sem necessidade.,
portanto, de fazer luz, que despertaria
o inimigo. Braille, ao ter conhecimento
deste facto, pôs-se em contacto com
Barbier, estudou o sistema, aperfeiçoou-o reduziu-o para 6 pontos, método
que tomou o seu nome 6 se tornou universal, permitindo aos cegos de todo
o mundo instruirem-ae com relativa facilidade.
3raillo escreveu um tratado de Aritmética, um método do música e outros
livros didácticos. Foi organizada muito
distinto em várias igrejas de Paris e,
mercê da sua débil constituição, faleceu
em 6 de Janeiro de 1852.
.Sepultado na aua terra natal, que lhe
levantou um curioso monumento, quando do centenário de sua morte em 1952,
foram os seus restos mortais transferidos para o Panteão Nacional, nos I n válidos em Paris, apenas ficando as
mãos em Coupvray. Nessa altura, assim
como pele centenário do seu nascimento,
todo o mundo culto prestou homenagem
à memória do Louls Braille.
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lÉÉltillÉil
«Como no seu último número (168), correspondente ao mês de Outubro do ano
findo, e só chegado em 30 de Dezembro,
se convidam os cooperativistas a dar sugestões e a fazer críticas, não posso deixar de
aceitar o convite, começando por declarar
que na primeira página se perder muito espaço, escusadamente, com o seu título por
causa das exageradas proporções da sua primeira letra (B), até parece que para armar
a sensação e ao reclamo, o que julgo inteiramente descabido e desnecessário, visto ser
distribuído gratuitamente aos sócios das
Cooperativas filiadas na União.
Se a esse B grande fosse dado o mesmo
tamanho das restantes letras que compõem
o seu título, e este fosse puxado ao alto
da página, como seria lógico, tanto o primeiro artigo «Editoriais como o segundo
«Ajuda técnica sueca continuas caberiam
ambos na referida primeira página, sem
necessidade de continuarem e terminarem
nas págs 11 e 12. respectivamente.
Esse B com tais dimensões é urna bizantinice que se não justifica. Assim como se
não justifica que num Boletim todo destinado a tratar de assuntos de carácter cooperativista, se ocupe o espaço com poemas,
muito principalmente quando eles são da
laia deste Sr. Miguel Torga, que se não
compreende nada do que ele diz ou pretende dizer.
Depois, acho que é uma péssima asneira
persistir com esse anacrónico sistema de
Lonliuar com os artigos em páginas distantes, quando é certo que a leitura se tornaria
muito mais fácil se essa continuação se
fizesse na página seguinte, ou antes, imediata, evitando-se assim uma enorme perda
de tempo à procura dessa página, que, por
vezes, constitui uma autentica charada, com
a qual se perde lempj

e paciência.

também necessário que, para prestigio da ideia cooperativista, a publicação
Julgo

preocupados pelo pequeno volume â«
ajuda dos países do «terceiro
mundo»,
ofereceram ao Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
1 °/o
dos seus salários durante o ano escolar ãe 1966/67 ou seja um total equivalente a 655.500$00.
De facto, uma parte da sua renda
nacional que os países
industrializa'
dos dedicam a uma ajuda bilateral ou
multilateral aos países em vias ãe desenvolvimento
tem vindo a diminuir
nos últimos anos em vez ãe se aproximar ao 1 °/o fixado pelas Nações Unidas, essa ajuda tem decaído
entre
1961 e 1964, ãe 0,84 % a 0,65 °/o.
Em 1967, cento e dezasseis
países
comprometeram-se
a ãar ao PNUD
um total superior a 172 milhões ãe dólares. Assim, a Suécia, que contribui
com 15.500 mil dólares, aparece em
segundo lugar na honrosa
lista.
(UNESCO)

MARCELINO CANDOAS
PORTO

do Boletim se faça sempre no próprio mês
a que diz respeito, deixando-se de repelir
o caso como agora de o correspondente a
Outubro ser distribuído apenas em fins de
Dezembro! A revisão também carece de ser
feita com mais cuidado, pois as «gralhas»
e interpolações se estão a dar e a repelir em
quase todas as páginas por uma forma
assustadora. E por hoje nada mais me
ocorre acrescentar. E já não é nada pouco!»
N . R. — Desculpar-nos-á se não grafámos correctamente o seu nome mas n ã o
conseguimos chegar a uma certeza no seu
apelido. O B tem levantado muitos comentários concordantes e discordantes desde a
data do seu aparecimento. N ã o o substituímos neste número por isso, mas porque ao
iniciar-se o 18.° ano deste órgão queríamos
renovar o seu aspecto. Agradecemos as
suas sugestões quanto à paginação e as
agralhas» que no número de Outubro f o ram em bando enorme. O atraso explica-se
infelizmente pela falta de original capaz de
publicação.
Já não estamos de acordo com o prezado
leitor com a não inserção de assuntos fora
da matéria cooperativa. Pelo contrário, uma
das mais graves faltas de um jornal cooperativo — isto é reconhecido em todo os países que possuem imprensa cooperativa — c
o de massacrar os seus leitores com assuntos cooperativos. Ora o nosso jornal é um
órgão cuja tiragem vai aos 14 000 exemplares e deve procurar um compromisso entre
o ser um órgão especializado sobre cooperativismo ou ser um jornal que todos, mais
cultos ou menos cultos, possam ler. Daí
ter perfeito cabimento tratar de assuntos
não-cooperativos, daí o poema de Miguel
Torga. O número de Janeiro e o presente
encaminham-se neste sentido que parece à
Redacção ser o mais útil para a divulgação
do jornal dos cooperadores portugueses.

PROBLEMAS DO COOPERATIVISMO HABITACIONAL
Projecto

de conclusões

do Colóquio

da A. I. L.

A s pessoas e entidades representadas nesta s e s s ã o
de trabalhos:
—Entendem por «Cooperativas de hatibação»
todas as que visam facultar por algum mode, a fruição de um alojamento condigno
aos seus associados e cuja actividade pode
assumir os aspectos de:
a)
b)
e)
d)

construção e acesso à propriedade;
crédito imobiliário;
inquilinato-cooperador;
simples utilização da habitação.

2.° — Reconhecem a necessidade de que as cooperativas existentes estabeleçam uma estreita
colaboração para a resolução dos problemas
comuns através de Uniões Cooperativas Regionais.
a) Facilitar à s cooperativas em geral
empréstimos em condições de juros e
prazos mais favoráveis do que os concedidos à s empresas de fins lucrativos
e no caso particular das cooperativas
de «inquilinato-cooperador» e de «utilização simples da habitação» emprés-

O
MEU
VIZINHO
DO LADO
(Continuação

timos por prazos superiores a 30 anos
e a um juro igual ao menor que a
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e
Previdência paga aos seus depositantes.
b) Isentar de imposto de sisa, em qualquer caso, a transmissão da propriedade das habitações da cooperativa
para os sócios, dado que a actual incidência da mesma sisa implica um tratamento desfavorável e discriminatório em relação aos que acedem à propriedade da sua habitação por via
cooperativa.
4. ° — Julgam indispensável a publicação de uma
legislação que em correspondência com os
regimes de crédito e de isenções fiscais
a t r á s citados impeçam a utilização das
cooperativas para fins especulativos.
5. ° — Afirmam a necessidade do estudo e aplicação de novas formas de cooperativismo habitacional tais como a do «inquilinato-cooperador» e a da «utilização simples da habitação»,
(A Mesa orientadora
dos trabalhos —
António Cassola de Sousa, José
Sérvulo
Correia e Faustino
Cordeiro).

DEVE A EDUCAÇÃO SER MISTA?

da página 5)

Ixivera as primeiras férias da sua vi-

da, e veio pedir-me que lhe escrevesse
a crónica dos seis dias festivos. E eu,
sempre poeta, escrevi:
«Segunda-feira, sol nado, f u i pescar
n*> boto do meu compadre. O vento
enfunava as velas garridas dos barcos
e refrescava-me o corpo, suado de puxar as redes, em vão.
Xa terça-feira caiei a minha casa.
Puz no trabalho desvelos de artista,
e ela ficou encantadora. Porém o sol
continuou à porta.
Deram-me um biscate para acabar,
nos dois dias seguintes. A noite joguei a bisca e ouvi, embevecido, fados
plnngentes na telefonia da taberna.
Xa sexta-feira a mulher ficou de
caiia, doente, e eu fiquei entregue à
vida idílica do lar.
E no último dia de férias, vagueei
pélas ruas da vila, a sonhar no que
poderia comprar com o salário que
recebi à tarde para entregar ao padeiro».
O meu vizinho do lado mora numa
barraca sem janelas e horizontes, e
nem mesmo nas férias teui meios de
resolver os problemas comezinhos da
Vida. Diz que 6 operário.»

A questão aflorada no inquérito do
B. C. é de há muito motivo de controvérsias entre os pedagogos. Educação mista ou educação diferenciada?
Sem deixar de reconhecer muita razão às considerações do autor do artigo tenho de fazer, como professor
que sou, alguns reparos:
1. É um erro a criação de uma extrema separação de sexos na educação da juventude mas há que
não generalizar a regra da educação mista para todas as idades.
Isso seria verdade se o desenvolvimento de ambos os sexos fosse
harmónico, e não o é. Quando,
após a puberdade se produzem
discrepâncias nesse desenvolvimento parece ser lógico que haia
um ensino diferenciador. Errado
continuará a ser no entanto, que,
embora a educação seja separada, as matérias de estudo e os
processos de ensino sejam afinal
idênticos.
2. Estou de acordo em considerar
que é um erro o facto já por mim
verificado de no caso de instituição escolar ser mista haver recreios separados. Ora. segundo
alguns pedagogos, o que estaria
certo era exactamente o contrário: aulas separadas motivadas
por diferenças de nível de desenvolvimento nos dois sexos e recreios comuns sob a discreta v i gilância dos mestres. Aí. se moldariam as relações entre jovens
de forma a melhor se conhecerem para o f u t u r a

DEPÕE:

FAUSTINO CORDEIRO
3. Também quereria observar que
não posso encarar de uma maneira absoluta essa possibilidade
de identidade de funções do homem e da mulher que o autor
do artigo assinala. Por mais volta que lhe queiramos dar há uma
complementaridade na actuação
social de ambos e por isso a educação tem de ter aspectos específicos para os dois sexos. Ass n
mesmo admitindo como regra
geral a educação mista esta n ã o
o deve ser de um modo absoluto
pois há sectores da vida futura
e interesses que é preciso cultivar.
íy
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NOVOS NAS IDEIAS í NOS MÉTODOS
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A maioria das nossas Cooperativas
iniciou o ano de 1968 com novos corpos gerentes, de harmonia com o que
ordenam os seus estatutos.
'O facto de nestes corpos gerentes
sé encontrarem ainda muitos daqueles
a quem se pode chamar velhos e activos cooperadores n ã o significa que
:oão haja forçosamente renovação nos
métodos e nas ideias de gestão.
" m primeiro lugar muitos desses
vemos militantes cooperativistas não
são velhos na idade, mas, tão sòmente contam muitos anos de trabalho,
nas suas cooperativas, nem sempre
compensados pelo êxito em virtude de
circunstâncias adversas.
A estas circunstâncias adversas não
são estranhas a rotina que faz persistir em processos de gestão, que a evolução da sociedade tornou inadequados, e o retraimento — quando n ã o
também a hostilidade — à união efectiva das Cooperativas, o qual leva estas a manterem-se orgulhosamente
isoladas e por isso pobres e cheias de
dificuldades.
?arece-nos que é neste aspecto que
cabe melhor a distrinça estre velhos
e novos e não na idade dos militantes
cooperativistas. Na verdade, dirigentes mais idosos podem ser portadores
de ideias mais actualizadas, que muitos outros com menos idade, e compreenderem melhor do que estes que
a vida e o futuro da sua cooperativa
não se construem virando as costas
ao progresso e à colaboração franca,
íeiri retraimentos, das cooperativas
o nosso pensamento dirige-se, neste
caomento, mais para as nossas cooperativas de consumo, onde, apesar dos
passos dados para maior identificação com a sua União — a UNICOOPE

A IMPRENSA
E OS CONSUMIDORES
• Após várias considerações sobre salários, custo de vida e fiscalização, F,
Curto escreve no Diário do Ribatejo.
de Santarém:
«E há que não deixarmos
roubar.
Cada consumidor deve agir como um
fiscal, já que não existe uma percentagem uniformizada de lucros e os fiscais, além de poucos, não podem estar
presente em todos os locais de venda.
Assim fizemos aqui há semanas, numa cidade, onde nos queriam obrigar
a pagar 9$00 por duas bananas. Não
será a desonesta comercialização tão
vulgar um dos processos de crime, por
fraude mais libertos de sanções ou
polo menos não tão severas como merecidas?
Eis dois exemplos, entre
milhentos,
e que se topam quotidianamente. Mas
quem os elimina?»
A que o «Diário da Manhã» acrescentou:
«Se realmente cada consumidor fosse
o fiscal dos seus interesse, talvez estes fossem melhor defendidos.
Temos
de confessar que não pode haver um
fiscal ao pé de cada vendedor.»

— não f o i possivel ainda fazer compreender que muitas das suas despesas seriam deminuídas ou mesmo eliminadas se colaborassem positiva e
sinceramente com aquele organismo
na criação e no aperfeiçoamento de
serviços comuns.
É evidente que hoje o público consumidor exige serviços que as cooperativas isoladamente não lhe podem
dar e sem consumidores satisfeitos as
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cooperativas não desempennàm a sua
missão e acabam por enfraquecer e
reduzir-se à mercearia pobre e sem
esperança.
É por isso que olhamos ansiosos
para os novos corpos gerentes das
Cooperativas de Consumo e que desejamos se revelem verdadeiramente novos, novos nos métodos de gestão, nas
ideias e na sua colaboração com a
UNICOOPE.

B O L E T I M
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SÉRGIO

C O O P E R A T I V I S M O
por António Sérgio
D E 5 T I N A - S E ESTE B O L E T I M
a ser um instrumento de convivência, uma
espécie de intermediário entre alguns adeptos do cooperativismo que estão decididos a
trabalhar por que ele se difunda em Portugal.
O nosso objectivo é trocar ideias entre nós,
e cooperar pela consecução dos seguintes
Í« Criar no pais uma verdadeira consciência cooperativista, que encare o cooperativismo integral como um fim no domínio da
economia, isto é, no da produção e distribuição da riqueza, repelindo qualquer intuito de
fazer das cooperativas instrumentos desses
instrumentos que devem ser as seitas e facções de qualquer espécie, as quais, a quererem intervir no desenvolvimento do cooperativismo, o devem fazer considerando-se
como instrumentos do cooperativismo, e não
as cooperativas como instrumentos de quaisquer seitas;
2, Trabalhar peta criação de novas cooperativas, sobretudo de consumo e cooperativas agrícolas e pecuárias de transacções em
comum e de transformação de produtos em
comum;
3. Esforçar-se por que ura pequeno
número de cooperativas, decididas a manter-se libertas de qualquer sectarismo, se
federem desde já, com o intuito de virem a
constituir o núcleo de uma futura Federação
Nacional das Cooperativas de Consumo, com

N U M E R O

1

F E V E R E I R O - 1951

seu Armazém Central, destinado a compras
directas aos produtores para todas elas;
|
4. Elaborar um projecto do Código Português do Cooperativismo, a apresentar ao
poder legislativo;
5. Elaborar um projecto de estatuto
de uma Caixa de Crédito Cooperativo, destinada a auxiliar financeiramente as cooperativas e também (enquanto se não cria uma
Junta de Auxílio ao Cooperativismo) a esclarecer, incitar e auxiliar os cidadãos na oora
A todos os leitores deste i5oletim que
se interessem por esta obra, e estejam dispostos a colaborar nela, pedimos que no*
enviem o seu nome e a sua morada.

P R O D U Ç Ã O — DISTRIB U I Ç Ã O — C O N S U M O
por Lúcia Nobr»
Na economia cooperatísta não hi divergência de interesses entre os que compram
e os que vendem, porque a cooperativa nunca
vende, mas faz a distribuição, pelos consumidores do que para eles comprou, se ainda se
não tornou produtora.
Procura restringir no maior grau possível todos os intermediários entre a produ.
ção e o consumo e anular o lucro, isto é, o
que o detentor de um meio de produção ou
de distribuição recebe só pelo facto de ser
proprietário, e que vai por isso além de um
salário remunerador do seu trabalho.

(Reprodução do 1.* n ú m e r o )
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