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No Porto reuniu a Assembleia
Geral
da Unicoope,
tendo-se
ai
assinalado
que a integração
das cooperativas
é
irreversivel,
a par da realização
de
actividades
culturais
e
associativas.
Leia a reportagem
que publicamos
nas
páginas
centrais.

editorial

MT Èí A

EM DISCUSSÃO O BOLETIM C O O P E R A T I V I S T A
No comentário elaborado pelo Conselho Regional do Norte, sobre
o relatório referente à gerência de 1971 da Unicoope, depois de se
insistir na necessidade de doutrinação cooperativa afirma-se o seguinte:
«Para este fim será preciso lançar mão de sessões com palestras
e colóquios de esclarecimento e, sobretudo aproveitar nas suas indiscutíveis potencialidades o Boietim Cooperativista que, no parecer do
Conselho, está longe de, neste aspecto, satisfazer os seus objectivos.»

MULHER
COOPERADORA
ACTIVA
«Ê necessário que se revejam os
estatutos das cooperativas, no que respeita à participação das mulheres dos
sócios nas actividades associativas»,
defende a nossa colaboradora Sílvia de
Carvalho,
no artigo que hoje publicamos na página 3.

Que no seu Conselho Regional as cooperativas se tivessem
debruçado criticamente sobre o B. C. é facto que só poderemos
considerar positivo. É pena que na Assembleia Geral nenhuma cooperativa se tivesse pronunciado sobre este assunto. Sabemos que está
no ar a hipótese de reunir um Conselho Regional expressamente para
debater o B. C. Pensamos que seria do maior interesse que tal se
efectivasse e lá não deixariam de estar presentes redactores do B. C.
Para já gostaríamos que nas colunas do B. C . pudessem aparecer
críticas e apreciações colectivas e devidamente fundamentadas sobre
o papel e a orientação da imprensa cooperativa em gerai, e do B. C .
em particular.
Também a Redacção abordará, proximamente, estes problemas.
Agora os críticos têm a palavra.
A REDACÇÃO
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imóvel com mais de seis pisos, destinado a habitação para sócios, e a servir de sede social à cooperativa.

A «Arvore» de novo em marcha
Redacção e Administração:
Av. Almirante Reis, 127, 4.°-D
L1SB0A-1 — Tel. 56 14 17

A «Arvore» — Cooperativa de Actividades Artísticas reiniciou as suas
actividades, com a apresentação de
uma colecção de obras de arte inglesas
contemporâneas, pertencentes à Fundação Gulbenkian. E s t a mesma instituição concedeu àquela cooperativa um
subsídio de 260 contos para obras de
remodelação da sede. Com a mesma
finalidade, um grupo de artistas e poetas ofereceu trabalhos para a publicação de um álbum, cuja venda reverteria a favor da «Arvore».
•

Cooperativa dos Pedreiros do Porto

Completou este ano 57 anos a Cooperativa dos Pedreiros do Porto, que segundo o relatório e contas do exercício
de 1971, registou um saldo positivo de
4 908 525$04.

Redactores Responsáveis:
Vasco de Carvalho
Faustino Cordeiro
Rui Canário
Natércio Afonso
Colaboradores permanentes
J. Dias Agudo
Arnaldo Teixeira
Alfredo Canana
Fernando Mateus
Iremos

MUSGUEIRA E PÓVOA
A integração continua

Mais duas cooperativas — a «Musgal» (Sociedade Cooperativa Musgueirense, da Musgueira) e a «Filantrópica» (da Póvoa de Varzim) decidiram-se em Assembleia Geral pela integração na U N I C O O P E .

COIMBRA
•

15 Cooperativas discutem a habitação

Quinze cooperativas do Porto, L/isboa
e Coimbra, reuniram-se nesta cidade,
com a participação das Associações dos
Inquilinos Lisbonenses e do Norte de
Portugal. Objectivo: estudo das bases
para uma união de cooperativas de habitação, tendo em vista uma acção
conjunta das cooperativas para a obtenção de facilidades legais neste campo.
Foi criada uma comissão à qual incumbirá a elaboração das bases estatuárias para essa união de cooperativas.
•

«Tenho uma Casa»

Na última sessão comemorativa dos
vinte anos da cooperativa de habitação
«Tenho uma Casa», com sede em Coimbra, foi anunciado pelo presidente da
direcção a futura construção de um
2
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assistir a um novo impulso das
cooperativas
de habitação?

FELGUEIRAS

•

•

Propriedade:
Unicoope—União Cooperativa
Abastecedora, SCRL

Delegação no Norte:
Gabinete Regional do Norte de
Formação Técnica Cooperativa
Rua
Dr. Pedro de Sousa, 709
PORTO

*

PUBLICAÇÃO

Felgueirense — Mais outra Cooperativa que se integra na Unicoope
Composto

O movimento cooperativo continua
a sua transformação. Na última A s sembleia extraordinária da U N I C O O P E
foi apreciada a integração de «A Felgueirense», antiga cooperativa cuja vitalidade económica vinha de há muito
a esvair-se e cujo desinteresse de grande parte dos associados acarretara, há
algum tempo, dificuldades internas.
Após a revisão efectuada na adminisstração da cooperativa e após um estudo
à viabilidade de continuar como a t é
agora os corpos gerentes resolveram
contactar a Direcção Regional da U N I C O O P E a fim de estudarem a possibilidade de uma integração. Posteriormente foi convocada a massa associativa que resolveu por unanimidade a
integração, dando assim uma prova
significativa de confiança na órgão
nacional do cooperativismo de consumo, já que a cooperativa nem sequer
era associada. Esse facto foi salientado na Assembleia Geral da U N I C O O P E que aprovou por unanimidade
a integração.
A mesma Assembleia aprovou também o aumento da quota da U N I C O O P E na C A B O N O R - Centro Armazenista de Batatas do Norte — Sociedade constituída para a aquisição e
embalagem de batatas na região Norte
e da qual fazem parte alguns dos
principais armazenistas de batatas da
região do Porto.
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NÃO NOS OBRIGAMOS A PUBLICAR
OS ARTIGOS NÃO SOLICITADOS
OS ARTIGOS ASSINADOS SÃO DA
RESPONSABILIDADE DOS AUTORES
E A SUA INSERÇÃO NÃO
S I G N I F I C A A D E S Ã O AO S E U
CONTEÚDO

VINHOS
L O U R I N H Ã
PUREZA
E QUALIDADE
GARANTIDA
PELA

ADEGA COOPERATIVA
DA LOURINHÃ
PEÇA-OS NA SUA COOPERATIVA

A P R O M O Ç Ã O DA M U L H E R
COMO COOPERADORA ACTIVA
Na sua reunião de Outubro de
1971, em Bucareste, o Comité
Central da Aliança Cooperativa
Internacional discutiu um relatório acerca das funções e da situação da mulher no movimento
cooperativo.
Este relatório apareceu como
resposta à resolução do 24.° Congresso da A. C. L , segundo o
qual, em virtude de que «a actividade das mulheres, em todos os
domínios da cooperação, e particularmente no do consumo, é
enorme, impõe-se a seu direito a
desempenhar uma função sempre
maior na gestão das cooperativas».
O MARIDO É O SÓCIO...
Para que em Portugal se colabore com esta resolução e com
outras recomendaçes da A. C. I.,
é necessário que se revejam os
estatutos das cooperativas, no que
respeita à participação das mulheres dos sócios nas actividades
associativas e até à possibilidade
de serem eleitas para os Corpos
Gerentes.
Na realidade, é quase sempre
o marido que é o sócio, e o único
considerado como tal. Só ele pode
participar nas eleições na sua
Cooperativa e ser eleito p a r a
qualquer cargo dos Corpos Gerentes. E as suas mulheres? Não
têm voz activa; limitam-se a fazer
as suas compras na cooperativa
do marido (isto falando de cooperativas de consumo).
Seria útil que nos estatutos das
cooperativas se introduzissem novas cláusulas incitadoras da adesão das mulheres e também das
jovens. Teria, até, muito interesse
que essa procura de adesão atingisse as crianças, de forma a estimular-lhes o gosto pelas ideias
e pelos métodos da cooperativa.
Quer dizer: há interesse em que
as funções e responsabilidades do
marido, como sócio inscrito, se
estendam, igualmente, à mulher,
e que os filhos menores encon-

trem na Cooperativa interesses
próprios e modos de participação
em actividades associativas.
As candidaturas femininas aos
Corpos Gerentes das Cooperativas deveriam ser encorajadas de
modo a atingirem maior amplitude e e maior êxito. Mas uma
vez que, presentemente, no nosso
pais as mulheres não têm praticamente possibilidade de serem
eleitas para a gerência das cooperativas que elas animam com
as suas compras, ao menos que
se promovam condições especiais.
Ê uma resolução que pode ser encarada, sèriamente, embora sem
carácter definitivo, apenas para
corrigir as activas objecções estatuárias.
As cooperativas deveriam ainda sentir a obrigação de promover a educação cooperativa entre
as mulheres e até de lutar contra
as actividades e comportamentos
tradicionais que actuam em detrimento da sua promoção social
e cooperativista.
Por seu turno, os órgãos de informação cooperativa devem interessar-se mais pela cooperação
da mulher e até dar maior relevo
à actividade feminina nas cooperativas, quando ela existe, ou
estimulá-la quando não existe.
A C U L P A É TAMBÉM
DAS M U L H E R E S
Queremos, no entanto, apontar
um facto muito importante, no
que respeita a este problema. Não
são só as cooperativas e até a sua
imprensa que têm responsabilidade no desinteresse a que a participação feminina foi votada. Temos de fazer justiça e citar também o grau de culpabilidade das
mulheres, neste caso. Realmente,
elas devem reconhecer que, muitas vezes, a desvantagem que sofrem é de sua própria culpa. Elas
já, frequentemente, renunciam as
sociedades cooperativas.
Reconhecer a falta de formação não basta: devem pedir, re-

clamar, insistentemente, para que
se criem actividades educativas
nas suas sociedades.
O auxilio dos maridos cooperadores é de encarar sèriamente,
no sentido de permitir vencer
obstáculos de ordem prática, de
modo a que a vida familiar, caseira, não impeça que as mulheres
participem não apenas como compradoras.
Elas devem, no seu próprio
interesse, fomentar a iniciação de
novas formas de cooperação, que
facilitem o cumprimento das suas
obrigações familiares, para que
lhes sobre tempo livre: criação
de infantários ou de jardins infantis, de serviços de lavandaria,
de decoração, etc.

NÃO A MULHER
EXCLUSIVAMENTE CONSUMIDORA
— Ficar-ae-á
a
mulher pela «suo» tarefa de fazer compras nas
cooperativas*

Seria também útil que as cooperadoras defendessem, a c t i v a mente, as candidaturas de mulheres qualificadas a lugares de
responsabilidade, dentro das cooperativas.
Concluindo, os cooperadores
devem lutar para conseguir a
participação das mulheres nas
cooperativas a que pertencem ou
utilizar, mais amplamente, as possibilidades que a imprensa cooperativa encerra e oferece no mesmo sentido.
SILVIA D E CARVALHO
boletim cooperativista
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A ÁGUA

coopera f/Vo
Expansão dos organismos inter-cooperativos da Escandinávia
A Nordisk Andelsforbund ( N A F ) , Central Cooperativa Importadora da Escandinávia aumentou o seu movimento em 22 % em relação
a 1970, ou seja um total de 46,4 milhões de libras. A NAF tem entrepostos em Valência, Bolonha, Santos, São Francisco e Buenos Aires
e está projectado um novo depósito no Quénia ou Tanzânia.
Por sua vez a NAE (Nordisk Andels-Export) organismo inter-cooperativo para a exportação aumentou o seu movimento em 17 %.
Cerca de 60 % dos produtos exportados são manufacturados nas
organizações cooperativas escandinavas.
ARGENTINA — Congresso das cooperativas de telefones
Realizou-se o primeiro congresso de cooperativas de telefones
da Argentina na cidade de Cordoba. A primeira cooperativa deste tipo
foi fundada em 1959 na província de Santa Fé e o movimento expandiu-se rapidamente. A FECOTEL (Federação de Cooperativas de Telefones), fundada em 1965, agrupa agora cerca de 150 cooperativas que
operam nas áreas rurais.
EQUADOR — Ensino do cooperativismo nas escolas
As crianças do Equador passaram a ter duas horas semanais de
educação cooperativa de acordo com a resolução anunciada pelo
Ministro da Educação daquele país. Esta resolução segue-se a uma
decisão tomada em reunião da Organização Cooperativa da América
que recomenda aos Governos a inclusão de estudos de Cooperação
nos programas educacionais.

O problema da água é uma ilustração,
até demasiado períeita, da fragilidade das
conquistas da ciência.
De há um século para cá os conhecimentos do homem fizeram progressos
espantosos. P o r exemplo, permitiram
aumentar praticamente para o dobro a
duração média da vida pelo menos nos
países industrializados. A lista dos progressos é longa, particularmente no campo da medicina, onde se disoõe de meios
suficientes para fazer face aos múltiplos
assaltos de que é vítima a saúde do
homem.
E eis que, de repente, aparece um
perigo novo, absolutamente imprevisível
há uns tempos atrás: a humanidade está
em risco de ter falta de água; e a de que
dispõe, insuficiente em quantidade, vê
a sua qualidade diminuir progressivamente pela poluição de agentes exteriores pela civilização industrial.
Vêm-nos agora à memória as imprecauções dos nossos avós, temerosos
pelo avanço inconsiderado da ciência e
das técnicas: «o progresso matará o
homem».
A água, elemento existente em toda
a natureza, não vai poder corresponder
às necessidades duma humanidade em
expansão constante. E já que a distilação
da água do mar ainda não atingiu um
estádio industrial, a protecção das águas
doces toma-se um dos deveres maiores
duma humanidade incapaz, de facto, de
dominar os conhecimentos que, talvez,
adquiriu dum modo demasiado rápido.
DOIS TIPOS DE POLUIÇÃO

AS CRIANÇAS
VÃO
APRENDER

r

COOPERATIVISMO
SUÉCIA — KF cria uma nova empresa para electrónica
Como resultado da expansão da L U M A lampan AB — fábrica
cooperativa de lâmpadas, pertencente a Kooperativa Forbundet (União
das Cooperativas de Consumo da Suécia) e que se tornou célebre
pela luta vitoriosa empreendida contra as empresas monopolistas de
fabricação de lâmpadas, a Direcção resolveu criar a LUMA electronik AB empresa destinada à fabricação e venda de todo o género
de material electrónico aplicado nas técnicas áudio-visuais. A referida
empresa cooperativa tem no seu programa produzir aparelhos electrodomésticos, receptores de televisão com utilização de «cassettes»
e outros tipos de material destinado a ser utilizado na informação
e na educação.
4
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As águas sofrem dois tipos de poluição: uma pela permeabilidade habitual
ou acidental aos resíduos industriais e
cujos efeitos são espectaculares e imediatos: coloração da água, mortalidade
geral da fauna aquática — enfim a morte
biológica da água.
O segundo tipo de poluição provém
do lançamento de águas usadas, principalmente de uso doméstico, contendo
produtos de limpeza dissolvidos, como
lexívia e detergente. Aquando da sua
introdução no mercado as lexívias produziam uma espuma abundante mas não
tóxica, apesar de perigosa, mesmo depois
da espuma ter sido eliminada. Quanto
aos detergentes, estes contêm fósforo,
e cada vez em maior quantidade, que
se dilui na água.
Outras fontes de poluição são também
os fósforos mas contidos nos adubos
agrícolas e que são naturalmsnte arrastados pelas águas. Mas aqui o problema
a abordar já é outro: o da conservação
dos solos, outro assunto para onde as
atenções se têm voltado, dadas as
destruições e envenenamentos a que o
uso indiscriminado dos adubos químicos
têm dado lugar.
Voltando à água, parece, no estado
actual dos estudos, que o fósforo é o
inimigo n.° 1 em matéria de poluição.
Conhece-se ainda mal a sua influência
exacta — verifica-se tão só que a sua
introdução favorece mutações de equilíbrio biológico nos rios, ribeiros e lagos.
QUE SOLUÇÕES?
Durante muito tempo pensou-se em utilizar estações de limpeza — estas seriam

POTÁVEL
as soluções milagrosas que absorveriam
todas as formas de poluição, dando pois
à água toda a sua pureza anterior. Mas a
sua construção e uso — ainda que indispensáveis — não são senão uma parcela
e inicial duma lonqa luta a encetar. Digamos que a solução tem de ser anterior:
evitar por todos os meios a poluição.
Os americanos estudam presentemente
uma fórmula que permita eliminar, por
via biológica, os fosfatos e os nitratos
insuflando oxigénio nas águas poluídas.
Por outro lado, as indústrias químicas
estudam e apresentam no mercado novos
tipos de detergente contendo substitutos
do fosfato.
Mas os efeitos dos produtos utilizados
são incertos do ponto de vista de limpeza da água e até mesmo do ponto de
vista de saúde do homem. Todas as
novas técnicas, implicando a utilização
de produtos novos, devem ser usadas
com as maiores precauções.

Como exemplo das consequências da
poluição das águas, temos as transformações (no sentido negativo) que se
têm operado nos célebres lagos suíços,
apesar da utilização de todos os meios
possíveis contra a mesma poluição.
Têm-se verificado alterações biológicas,
bacteriológicas e botânicas aparentemente inexplicáveis, mas que são o resultado da mudança da composição química
das águas; e a evolução tende a fazer
destes lagos autênticos mares mortos
— como, aliás, o são iá os Grandes Lagos
que separam os Estados Unidos do Canadá, considerados biologicamente mortos.
PIERRE FARDAX
(Cooperativa)

Problemas de consumo

DETERGENTES:
LIMPEZA QUE

MATA

É indiscutível que os detergentes põem um problema grave a todos os países
europeus. Na forma que têm tomado até aqui, os detergentes produzem dejectos
difíceis de se dissolver de uma maneira natural, contràriamente aos sabões compostos essencialmente de gorduras naturais e de substâncias alca'inas. Fabricados
a partir de sub-produtos da refinação do petróleo, os detergentes «duros» conservam
as suas propriedades químicas durante muito tempo após a sua utilização. Difundidos
em quantidades crescentes nos cursos de água, causam a formação de toalhas
de espuma branca ou amarelada e os agentes biológicos presentes na água natural
são por e es eliminados. Assim, peixes e outras formas de vida morrem e a água
perde a sua acção purificadora.
Mas há outros efeitos, menos evidentes — de imediato — que começam agora
a fazer-se sentir: os detergentes começam a invadir a água utilizada para a irrigação
das terras cultivadas destruindo o equi.íbrio biológico do solo, estragam culturas
e envenenam o gado contaminando a sua alimentação e a água que bebem; graças
à acção dos produtos químicos destinados a melhorar as qualidades de limpeza estes
produtos aumentam a acção penetrante da água na qual se encontram e daí resulta
uma maicr erosão dos solos e — não menos importante — cresce o perigo de
contaminação dos poços e das vontes.
Já vários países — principalmente os do Mercado Comum, a Grã-Bretanha,
a Dinamarca e a Suíça resolveram adoptar em Setembro de 1968 medidas severas
e comuns a respeito deste problema. Ao Conseho de Ministros do Mercado
Comum foi já submetida uma proposta por uma comissão estabelecida para o efeito
na qual todo o detergente fabricado ou vendido no âmbito dos países do Mercado
Comum deveria degradar-se por acção natural em pelo menos 80 por cento.
A proposta refere com especial atenção os detergentes «aniónicos» que representam
75 a 80 por cento do mercado. Por parte da Alemanha, da França e da Itália foi já
criada uma legislação de acordo com esta proposta.
Estas notícias oriundas do centro da Europa põe-nos algumas questões imediatas: que se fez já entre nós, para evitar o fabrico de detergentes perniciosos?
a poluição dos cursos de água por esta via? para esclarecer o consumidor dos
perigos enormes a que está exposto?
JAPÃO — ENTERO - VIOFÓRMIO CONSIDERADO PERIGOSO
O Japão proibiu provisoriamente a utilização do clioquinol ou entero - viofórmio.
Parece provável que este produto farmacêutico possa causar uma nevropatia mieto-óptica sub-aguda, afecção séria da medula espinal, do nervo óptico e outros
nervos. Esta afecção provoca perturbação da locomoção, da visão dos reflexos
tendinosos e do psiquismo. Na Grã-Bretanha, o Comité de Segurança dos Produtos
Farmacêuticos está preparando um dossier sobre o ciioquinol.

V
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ECONOMIA — O S PEQUENOS E OS GRANDES
Sobre a evolução tendencial da economia e da sociedade
portuguesa, e os reflexos a nível jurídico dessa evolução parece-nos do maior interesse a informação que lemos no «Comércio do Funchal» (27 Fev.) e que transcrevemos na íntegra:
«Enviou o Governo à Câmara Corporativa um projecto de
Dec.-Lei estabelecendo novas normas aplicáveis às sociedades
anónimas.
Concretamente é proposta a anulação do preceito do Código Comercial vigente, segundo o qual nenhum accionista
(com excepção do Estado) pode representar mais do que
1/10 do total de votos nem mais do que 1/5 do total de votos
apurados em Assembleias Gerais.
Qual o fim deste preceito, que agora se pretende revogar?
Permitir que os pequenos accionistas tenham voz activa
perante os accionistas maioritários que sem esse preceito de
limitação; do poder de voto os poderiam controlar totalmente,
apenas pelo número das suas acções.
E isto porque, como já muitas vezes tem sido publicamente
afirmado, as sociedades anónimas são, em economia capita-

lista, a forma mais visível de intervenção dos pequenos capitais
na actividade económica, captando-os e canalizando-os.
No projecto do decreto-lei em causa declara-se, porém,
que «a mudança de forma alguma corresponde ao propósito
de restringir a protecção das minorias nas sociedades anónimas» e ainda que «as verdadeiras medidas de uma eficaz
TUTELA das minorias são de índole diversa» e «várias providências dessa ordem se encontram sancionadas pelo diploma
respeitante às sociedades anónimas.»
Estão, de facto, consignadas providências que permitam
aos pequenos accionistas, associando-se, pedirem responsabilidades em determinados casos.
Mas o que nos parece que o novo decreto-lei implicará é
a eliminação dos pequenos accionistas da participação da actividade da empresa, em suma, a eliminação da sua representatividade.
Uma das razões justificativas da proposta, conforme o seu
texto, foi o facto de o preceito limitativo de voto dificultar a
angariação de capitais estrangeiros.»
JOSÉ CARLOS SOUSA
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A INTEGRAÇÃO D A S
ÉU M F E N Ó M E N O IR
— considerou-se na As
«A integrarão é irreversível. Mas, se paralelamente não forem
incentivadas as iniciativas culturais e associativas de base surgirão
as dificuldades» — palavras do delegado da Filantrópica da Póvoa
do Varzim.

No passado dia 22 de Abril, pela
manhã, reuniu-se na sede da Cooperativa do Povo Portuense a Assembleia
Geral da Unicoope. Objectivo: apreciar,
discutir e votar o Relatório e Contas
da Direcção Central e o Parecer do
Conselho Fiscal, relativos à g e s t ã o de
1971.
Presentes, delegados de 17 cooperativas (9 do Sul e 8 do Norte) sendo de
notar o escasso número de Cooperativas
nortenhas que se fizeram representar.

de todas as cooperativas sócias que o
possam fazer (inclusive pela retenção
dos descontos especiais concedidos pelo
A. R. Norte); aceleração da integração
das compras das cooperativas nos A r mazéns Regionais, na quase totalidade;
redução dos prazos de pagamento aos
armazéns; centralização progressiva,
nos Armazéns Regionais de outros serviços (contabilidade, transportes).

C R I A R UMA SÓLIDA B A S E

C R E S C E R OU MORRER
O relatório da direcção central, que
viria a ser aprovado por unanimidade,
começa por afirmar: «Em 1971 acelerou-se a evolução do comércio de distribuição em Portugal, no sentido do
seu domínio pelas grandes organizações
integradas.
Uma cadeia de supermercados sul-americana, apoiada no grande capital
português, e mais algumas organizações gigantes, dotadas de avultado
suporte bancário, aprestam-se a dominar rapidamente este sector no nosso
pais.»
Da evolução geral, da economia capitalista portuguesa, tendente à concentração monopolista e à eliminação
progressiva das pequenas empresas,
quadro em que se move o Movimento
Cooperativo, deduz a Direcção Central
uma política a seguir caracterizada
por:
E m relação às Cooperativas: programação de unidades de distribuição de
maior dimensão (se possível supermercados) e em moldes modernos (a pronto pagamento, abertos a todos os consumidores; subscrição e realização de
capitais por parte dos sócios, com vista
aos objectivos de crescimento económico; retenção, pelo menos parcial, do
retorno aos sócios como capital, ou
como fundo individual diferido; retenção, mínima de 30 por cento dos resultados líquidos para reservas; o deverem
as cooperativas que não t ê m d mensão
suficiente para se reestruturarem, encarar a curto prazo, soluções de integração por fusão.
E m relação aos Armazéns Regionais:
expansão e consolidação da rede de
supermercados e auto-servíços Domus;
recrutamento de sócios individuais, e
sua capitalização: reforço do capital
6
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Numa das suas intervenções, afirmou
Fernando Mateus, membro do Conselho Fiscal da Unicoope: «Numa sociedade capitalista em que imperam os
monopólios, não é com pequenas unidades, fracas, dispersas, sem disponibilidades financeiras, que o Movimento
Cooperativo poderá criar um contra-poder económico. U m monopólio combate-se, opondo-lhe outro monopólio.
£ conveniente fugir às questões académicas e aos «cientifismos». Temos que
criar uma base económica sólida.»
A este respeito diríamos que os problemas económicos s ã o prementes e
vitais parece-nos que ninguém ousará
pôr em dúvida. Que isso possa constituir motivo para iludir a discussão dos
problemas de fundo, para se subestimar a teoria, isso parece-nos já profundamente errado. Por isso, seria importante que em intervenções deste
género se dissesse mais claramente o
que se entende por «questões académicas» para que não surjam dúvidas
àe interpretação. De facto o dilema
discutir ou agir. é um falso dilema.
Ate soluções óptimas ao nível económico e técnico, só escoradas em sólidas
fundamentações teóricas têm sentido.
De contrário arriscamo-nos a ver apenas o imediato, e a cair em erros graves a longo prazo.

(mais 46 por cento) o A. Regional do
Sul viu o seu movimento reduzido em
1375 contos (menos 7,6 por cento).
E m relação ao A. R. do Norte verificou-se que 75,8 por cento do aumento
das vendas, se ficou a dever ao funcionamento do Supermercado Domus da
Fonte da Moura, enquanto o abastecimento à s cooperativas filiadas aumentou apenas 10 por cento, o que significa que, limitado ao sector cooperativo
tradicional, o Armazém não teria podido cobrir os seus encargos.
No A. Regional do Sul, esta tendência foi ainda mais aguda: as vendas
às cooperativas sócias reduziram-se a
6461 contos (passando de 59,2 por cento
do total em 1970, para 38,3 por cento
em 1971 — e apenas 16,7 por cento no
mês de Dezembro). Foi graças à s secções locais de Alhandra e Vila Franca
e à administração integrada da Popular Barreirense que o Armazém conseguiu no final do ano readquirir um
certo equilíbrio económico.

UNICOOPE: EVOLUÇÃO
DAS V E N D A S

As vendas globais dos Armazéns
Regionais aumentaram em 1971 em
29,5 por cento, atingindo o montante"
de 73 698 contos. Porém, a .situação no
Norte e no Sul não é idêntica: enquanto Em 1970 foi assim: — O s delegados
do Sul visitaram at
o A . Regional do Norte aumentou o Em 1978, o problema causado pelos supermercados
nãoseu volume de vendas em 18 033 contos
indiscutível:
— encontra-se nt

S
COOPERATIVAS
R REVERSÍVEL
Assembleia Geral da

REFORÇAR O T R A B A L H O
ASSOCIATIVO E D E FORMAÇÃO C O O P E R A T I V A
Que os problemas associativos e de
educagão cooperativa, são tão importantes como os problemas económicos,
compreenderam-no
alguns delegados
presentes, que a esse propósito muito
justamente intervieram.
Assim ,o representante da Cooperativa Barreirense, Daniel Dias, fez notar
que a abertura de secções locais, s ó
teria sentido se houvesse iniciativa por
parte da população; realçou a importância do trabalho cultural e formativo («Não ao gigantismo económico»)
e frisou a necessidade de reforçar a
acção do Departamento de Formação
Técnica e Cooperativa.
José de Castro, membro da Direcção
Central, afirmou também: «Mais do
que o P ã o de Açúcar ou os Invictos,
é a impreparaç&o de muitos dirigentes

Unicoope

e a falta de confiança no Movimento
o principal obstácluo ao cooperativismo.
N ã o foram os supermercados P ã o de
Açúcar ou Invictos que provocaram a
crise da Almadense ou da Felgueirense».
E m complemento desta intervenção
afirmou lapidarmente o delegado da
Cooperativa da Póvoa do Varzim:
— «Mas porquê essa falta de confiança da base? Quais as suas causas?

Devem ser profundas. N ã o deveríamos
nós dentro do Movimento Cooperativo
estudar essas causas? O problema que
se levanta é o da educação cooperativa.
Para mim a integração é irreversível.
Mas se nós formos para a integração
técnica, e se paralelamente não forem
incentivadas as iniciativas associativas
e culturais de base, viremos mais tarde
ou mais cedo a sentir as dificuldades
com que agora nos debatemos.»

NOVAS FILIAÇÕES E M 1971
E m 1971 filiaram-se na Unicoope como sócias colectivas as
seguintes cooperativas:
Económica Vimaranense, Cooperativa de Consumo do Pessc
da Flexipol; Coelima — Cooperativa de Consumo; e Cooperaii .
de Consumo do Pessoal F . Ramada.
O total de Cooperativas filiadas elevou-se assim para 89.

VINHO VERDE
OA UNIÃO OAS ADEGAS COOPERATIVAS

1 visitaram
as instalações
mercados não-cooperativos
encontra-se
na integração

do Supermercado
da UNICOOPE,
no Norte,
foi debatido, e a resposta
ao mesmo
parece
das cooperativas.
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COOPERATIVISMO
UMA IDEIA ÓPTIMA

Na secção do «Boletim Cooperativista», de Março próximo passado, designada «Para uma discussão teórica do
cooperativismo», foi publicado um artigo
de Rui Canário sob o título de «O
cooperativismo é uma ideia boa?» que
estuda a posição e influência deste movimento dentro do capitalismo, E, embora conclua pela afirmativa a tal interrogação, apresenta-se algo pessimista
quanto aos seus efeitos na orgânica
politico-social referida.
Circunscrevendo-se ao cooperativismo
de consumo, aliás a sua forma básica,
diz mesmo: «no sistema capitalista, os
problemas fundamentais situam-se não
ao nível do consumo, mas sim da produção, é por isso que o cooperativismo
não pode ter um papel decisivo na
resolução desses problemas».
Entre o seu e o meu pensar, neste
campo, há algumas divergências, o que
é naturalíssimo. E o nome da secção
onde foi publicado, tentou-me a expôr
os diferentes pontos em conflito para
satisfazer a «discussão teórica» procurada, com ausência de sentido polémico e estrictamente como diálogo construtivo.
Começou por parecer-me ociosa a pergunta formulada no próprio título do
trabalho, pois só se justifica interrogar
quando há dúvidas.
Ora o cooperativismo é nitidamente
bom e provadamente positivo para os
cooperadores, seja no aspecto material,
por trazer sempre o benefício do preço
mais baixo dos artigos a consumir, ou
uma compensação de retorno para preços iguais aos do mercado geral, seja
na lisura dos pesos e qualidades, e bem
assim, no aspecto cultural e formação
cívica, implícita na organização respectiva
E L I M I N A R A I D E I A DO LUCRO
É bom também, óptimo até, na sua
acção moral sobre a comunidade capitalista onde se integra, por procurar
eliminar a ideia maligna do lucro, fonte
poderosa de alimentação do egoísmo e,
implicitamente, das maiores injustiças e
maiores choques de interesses entre os
homens.
8
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Constitui união paradigmática dos
cidadãos, exemplo bem eloquente de
norma altamente aconselhável na vida
social.
Tudo o que seja acção destinada a
baixar, embora lentamente, o potenie
e perigoso instinto aludido, a procurar
mantê-lo dentro dos limites em que é
útil, forma algo de relevante para a
sociedade, pois é ele, de braço daco
com a vaidade, o grande culpado c a
maior parte dos agravos e lutas que
sempre tem denegrido a vida humana
através dos milénios da sua história.
Bastava este facto para tornar desnecessária, e até supérflua, a interrogição focada e analisada.
O mesmo podia dizer-se já, se ela
fosse dirigida à eficácia do movimen o
cooperativo face a tantos desaires e
desfalecimentos verificados em grande
número de casos e diferentes países.
É certo que, semelhantes resultados
negativos não são consequência da doutrina e estrutura intrínseca do cooperativismo.
São, sim, fruto de pouco ânimo dos
homens em persistir num caminho difícil, embora divisem com nitidez no
seu limite a grande flâmula da vitória.
A vida é curta, e tal facto bem
objectivo e bem sentido por todos, prin-

cipalmente a partir de certa idade, faz
fraquejar o esforço para chegar ao cume
da montanha, pois, mais calmamente e
com muita menor dor, pode viver-se
e morrer nas veredas da encosta, embora caído sempre no anonimato.
Quase se torna indispensável ser masoquista para não ceder ante todos os
escolhos, dificuldades, más vontades e
sofrimentos que se amontoam na senda
que conduz a qualquer superior ideal
humano.
Por isso se designam de heróis e santos, e muito bem, a todos aqueles que
conseguem atingir o fim, dos fins em
vista.
E é a esses que a humanidade deve
o incomensurável tributo de gratidão
pela evolução conseguida até hoje nos
campos moral e material. Sem eles,
ainda agora meia dúzia conduziria os
restantes, com grilhetas e sob chicote,
para servir apenas os seus interesses.
Ora se esse ânimo não falhar, pelo
menos a um punhado de organizadores, em cada caso, as cooperativas criadas com o carácter de consumo, inicialmente, vingarão e logo que o grau de
crescimento atinja determinado nível,
(Continua

na pág. 10)
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A U M E N T O DO C U S T O DE V I D A
NA S U É C I A
Por NATÉRCIO A F O N S O

UMA NOTÍCIA I N Q U I E TANTE
A imprensa diária publicou, há
dias, uma notícia referente ao aumento do custo de vida na Suécia, da
qual destacamos os seguintes parágrafos:
((A acção directa de um grupo de
donas de casa dos subúrbios desta
capital (Estocolmo) deu origem a
uma campanha à escala nacional na
Suécia contra o agravamento do custo
da alimentação.»
(...) «Actualmente, segundo estimativas oficiais, o preços dos alimentos na Suécia é um dos mais altos
do Mundo, sendo ultrapassado apenas na Islândia.»
(...) «Quando as donas de casa
iniciaram o seu boicote em Fevereiro
disseram que eram forçadas a protestar, porque as suas famílias estavam reduzidas a uma alimentação
empobrecida, não podendo pràticamente comer carne, por falta de
meios.»
(...) «Os observadores políticos
consideram que a rapidez com que o
movimento conquistou apoio em vastas camadas da população demonstra
a existência, pela primeira vez, de
uma situação de crise económica para
muitas famílias suecas.»
CDiário de Lisboa,

15-3-197S)

COMO SERÁ POSSÍVEL?
A revelação destes factos terá provocado, sem dúvida, muitas interrogações e perplexidades em grande
número de militantes cooperativistas
portugueses. Com efeito, não é verdade que a Suécia é um dos países
em que o movimento cooperativo está
mais desenvolvido? Por outro lado,
não tem sido sempre afirmado que
a expansão do sector cooperativo possibilita o controle do mercado, mantendo os preços a um nível «justo»?
Como será então possível que o problema do custo de vida assuma na

Suécia dimensões tão graves? Não
há dúvida que estamos perante uma
contradição que merece ser analisada,
o que nos levará ao abandono de
pontos de vista simplistas e erróneos,
acerca da realidade económica. Com
efeito, o estudo deste problema poderá proporcionar-nos, por um lado,
uma correcta compreensão dos mecanismos económicos que estão na
origem da formação e variação dos
preços; por outro lado, a questão
poderá contribuir para o esclarecimento do papel que o movimento
cooperativo desempenha no seio da
economia capitalista.

A COOPERATIVA E A SUBIDA DO CUSTO D E VIDA
No que diz respeito ao primeiro
aspecto, ou seja a questão dos preços,
estes acontecimentos vêm demonstrar que o aumento do custo de
vida é um fenómeno generalizado ao
conjunto da economia capitalista, e
que, portanto, não pode ser explicado pela actividade especulativa do
comércio «lucrativista».
Com efeito, se assim fosse, o movimento cooperativo sueco, que é um
dos mais fortes do mundo, teria exercido a sua influência no mercado,
impedindo e denunciando as manobras dos comerciantes em busca de
lucros «desonestos». (') Tal não aconteceu. A subida do custo de vida na
Suécia, como nos outros países capitalistas reflecte uma crise económica
que os especialistas vêm estudando
há alguns anos, e de que a recente
questão monetária é um reflexo.
Integrado no mundo capitalista
também o nosso país conhece os efeitos desse fenómeno que aqui apresenta, porém, aspectos mais acentuados,
por razões inerentes à situação da
economia nacional. Na realidade, o
ritmo vertiginoso do aumento das
despesas públicas não produtivas tem
vindo a acentuar-se; por outro lado
tem sido notável a quebra do ritmo
de crescimento industrial. Estes dois
factores fazem parte de um complexo

de questões que explicam o desequilíbrio entre a massa monetária existente (meios de pagamento) e os bens
produzidos e oferecidos no mercado,
desequilíbrio esse que é o responsável, em grande parte, pela desvalorização da moeda, e por isso, pela
subida dos preços.
Verificamos assim como são destituídas de fundamento as afirmações
que atribuem ao movimento cooperativo papel decisivo na limitação da
subida dos preços. O fenómeno é
geral, inerente ao funcionamento da
economia, na sua actual fase (assim
como o aumento da taxa de desemprego) e transcende o campo de actividade comercial das cooperativas de
consumo. É claro que em aspectos
particulares podem as cooperativas
evitar certas situações especulativas
conjunturais, sem que essa acção
tenha reflexos a nível global.

4 — Q U A L O V E R D A D E I R O PAPEL
DAS C O O P E R A T I V A S ?
Contudo, se o movimento cooperativo não pode opor-se frontalmente
ao alarmante fenómeno inflaccionista
que atinge cada vez mais intensamente as classes trabalhadoras, isso
não significa que não tenha um importante papel a desempenhar na
defesa dos interesses populares.
Cabe-lhe, com efeito, uma imensa
tarefa de esclarecimento acerca das
estruturas da economia, acerca dos
interesses que comandam esse funcionamento, etc.
Desta forma poder-se-á generalizar
um melhor conhecimento de questões
graves como seja a do aumento do
custo de vida, e das vias que poderão ser utilizadas para as solucionar,
de acordo com os interesses dos consumidores, que na sua esmagadora
maioria são as classes trabalhadoras.
No campo económico, e a nível
geral, as cooperativas exercem também acção positiva, evitando que o
lucro comercial se acrescente ao preço
/Continua

na pág.
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(Continuação da pág. 8)
passam a produzir os próprios produtos
a ceder aos associados, transformando-se
em cooperativas de produção e consumo.

NAO PODE HAVER
UM ESTADO COOPERATIVO
Esta é, a longo prazo, a finalidade
somatório a obter e, em consequência
e nessa altura, o cooperativismo terá
nítido papel decisivo na resolução dos
problemas capitalistas, se em tal sistema
estiver integrado.
Aliás, verifica-se isso já nos países
mais evoluídos, como a Suécia e a Dinamarca, por exemplo, onde grande percentagem da produção nacional pertence
às cooperativas, dando a estas marcada
influência no regime político, à parte

a responsabilidade na estrutura moral
do país.
Dizia-me um parente e amigo que
esteve uns tempos em Helsínquia, encontrar-se de noite, nessa cidade, cerca
da metade da população nocturna francamente embriagada, acrescentando ser
seu sincero desejo que as populações
diurnas nas terras portuguesas, tivessem
o aprumo cívico dos «bêbados» da Finlândia. A sua educação é tão profunda
que penetrou já no subconsciente, e os
conduz mesmo inconsciencializados.
É evidente que, em qualquer sistema,
seja capitalista ou socialista, se num
utópico limite extremo fosse absorvida
pelas cooperativas toda a produção possível destinada ao gasto interno, teria
de haver sempre uma fonte de produção paralela, privada ou do Estado, para
a concorrência internacional, de maneira

servir os mercados fora fronteiras e,
pelo menos, equilibrar o gasto nas importações, a fim de evitar o défice da
balança de pagamentos, ou mesmo, da
balança comercial.
Não se compreenderia que esta última actividade pudesse pertencer às
cooperativas, pois, para isso, teriam de
trair os seus princípios orgânicos e
princípios básicos de ordem moral.
Teoricamente nunca pode existir um
Estado cooperativo, como às vezes se
ouve falar, porque contrariava a doutrina do cooperativismo. — Pode haver
apenas, como é lógico, um Estado cooperativista, onde a actividade económica
interna esteja essencialmente entregue
às cooperativas.
Braga, Abril de 1972.
MANUEL D E MATOS FONSECA

FAZER UM S E G U R O É TER O AMANHÃ NAS MÃOS. FAZER UM S E G U R O É TER
O AMANHÃ N A S M Ã O S . FAZER UM S E G U R O É TER O AMANHÃ N A S M Ã O S
FAZER UM S E G U R O É TER O AMANHÃ N A S M Ã O S . FAZER UM S E G U R O É TER O
AMANHÃ N A S M Ã O S . FAZER UM S E G U R O É TER O AMANHÃ N A S M Ã O S . FAZER
UM S E G U R O É T E R O A M A N H Ã N A S M Ã O S . F A Z E R UM S E G U R O É TER O

FAZER UM SEGURO
É TER O AMANHÃ NAS MÃOS

MUTUAL
E FAÇA-O

ATRAVÉS

DA S U A C O O P E R A TIVA O U P E L O S
TELEFONES
97 02 0 1 / 2 - L I S B O A
68 31 96/7 - PORTO
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UNICOOPE

GOMO NASCEU UMA COOPERATIVA OPERARIA
DE PRODUÇÃO VIDREIRA
Tudo começou no Verão de 1895, no
dia em que o Director da Vidreira de
Carmaux despediu dois delegados sindicais. Os operários protestaram com
a greve. A fábrica fechou, e o patrão
mandou vir a guarda a cavalo. Isto
representava a miséria para 500 famílias.
O deputado socialista Jean Jaurés,
que seguiu o conflito desde o princípio,
tentou apaziguar os ânimos e remediar
a situação. Na fábrica havia grandes
«stocks» e, por isso, a greve não poderia sair vitoriosa rapidamente. Os vidreiros seguiram os seus conselhos,
mas a administração da fábrica fechou-a no dia 30 de Agosto, para só a
abrir no dia 15 de Setembro, quando
o próprio Perfeito de Tarn, a título
oficial, veio acender o forno.
Foram admitidos apenas os operários
que aceitaram as condições impostas
pelo patrão. Sòmente um quarto cedeu;
os outros continuaram a luta.

sos fundos. Constituiu-se, então, em
Paris, patrocinada pelas cooperativas
de consumo, uma comissão de iniciativa, que abriu uma subscrição. Entre os
primeiros subscritores figurava a senhora Dembourg, velha amiga do panfletário Rochefort, que contribuiu com
a elevada quantia de cem mil francos.
E s t a soma permitiu comprar um terreno de cinco hectares, à beira da
linha férrea que liga Carmaux a Albi.
Este assunto apaixonou os franceses.
A Comissão de Iniciativa afluíram,
continuamente, grandes e pequenos contributos. Compravam-se cupões convertíveis em acções da Cooperativa Operária. «A Canção dos Vidreiros» era
vendida a 10 cêntimos, nas ruas, a
favor da Cooeprativa. Entretanto, em
Carmaux, os vidreiros tiveram de lutar
nas ruas. O deputado Jean Jaurés, que
os apoiava, foi ameaçado de morte-

E S E CRIÁSSEMOS
COOPERATIVA OPERARIA?

E m 2 de Janeiro de 1896, os vidreiros,
trabalhando como pedreiros e cabouqueiros, começaram a erguer a sua
fábrica. Recebiam 30 e 25 cêntimos por
hora.
A fábrica foi contruída, não sem que
fosse necessário vencer muitos obstáculos, e cresceu, até que nas vésperas
ra Segunda Guerra Mundial produzia
já sete milhões de garrafas. Só em
1933, o trabalho manual desapareceu definitivamente e, hoje, apenas
se pode ver no museu da fábrica os
antigos operários sopradores de vidro
representados por figuras de cera.
Durante a ocupação nazi, a fábrica
foi arrasada e cessou completamente a
laboração, mas, em 1945, o entusiasmo
dos operários da região, vidreiros e não
vidreiros, reergueram a fábrica.
Os mineiros de Carmaux trabalharam
gratuitamente vários domingos para
oferecerem aos vidreiros um combóio
de carvão.

UMA

Foi no decorrer do Inverno que surgiu a ideia de abandonar definitivamente a fábrica e criar nova empresa
numa base socialista e cooperativa.
Para tal empreendimento eram preci(Continuação

da pág. 9)

das mercadorias, definido na produção, sem que, como é evidente, tal
acção impossibilite o avanço do fenómeno inflacionista.
Além disso, constituem as Cooperativas útil veículo de educação dos
seus sócios, no sentido da aprendizagem de formas de gestão democráticas, demonstrando a possibilidade
prática de formas mais avançadas de
convivência social.
Paralelamente ao seu fortalecimento económico (enquanto empresas, as
cooperativas têm que acompanhar a
evolução da economia capitalista)
tais são os objectivos que o movimento cooperativo deve perseguir.
N A T É R C I O AFONSO
(') É e v i d e n t e que as cooperativas
actuaram eficazmente no sentido de obviar
as tentativas especulativas que surgem sempre por parte do comércio, com o objectivo
de aproveitar o fenómeno inflacionista, para
aumentar o lucro comercial. É aliás neste
sector que o cooperativismo deve exercer
a sua acção. Porém não é correcto, nem
legítimo confundir a luta contra a especulação capitalista, com o fenómeno inflacionista de raízes mais profundas e cujo
combate se situa noutros sectores da actividade económica e de dinâmica social.

A

UM

FUTURO

PROMETEDOR

Desde então, a fábrica não cessou
de progredir e de se modernizar.
«A Fábrica Operária
de Vidros de
Albi viveu dignamente
do ponto
de
vista moral e de fidelidade às suas tradições. Viveu usando uma técnica
inteligente
e adaptando-se
aos
tempos
modernos.
Viveu cortês
e
amigàvelmente nas suas obrigações
comerciais

Ã

VITORIA

J.

Jaurés

e nas suas relações com os
clientes.»
Assim falou Antoni, Presidente das
Sociedades Operárias de Produção, na
sua homenagem à Cooperativa Vidreira
de Albi, que hoje produz 92 milhões
de garrafas por ano e produzirá, no
próximo ano, 110 milhões.
(Adaptado
do artigo de Serge
Zeyons,
em «Jje Cooperateur
de France,
de
6.11.1971).

MAIS UMA VEZ SE IMPORTOU BATATA DE CONSUMO
Segundo a circular n.° 6/72 do Grémio dos Importadores e
Armazenistas de Batata do Sul foi autorizada a importação de
batata de consumo e adjudicada a duas firmas de Lisboa e uma
de Setúbal. Segundo a mesma circular a batata importada não
será vendida ao público a preço superior a 3$00 o quilograma,
limite recomendado para a venda a retalho da batata de qualquer
origem.
Verifica-se, assim, com um certo espanto, que mais uma vez,
um país grande produtor de batata, tem necessidade de a importar.
Alguma coisa está errada...
boletim cooperativista
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A EDUCAÇÃO É IMPORTANTE
NA VIDA DA COOPERATIVA
Mercê de uma adequada e equilibrada política de gestão, e do desenvolvimento de actividades associativas e culturais tendentes a ligar de
uma forma efectiva os associados à
vida da cooperativa, a Novos Pioneiros registou em 1971 um harmonioso crescimento económico e uma
significativa expansão do seu número
de sócios.

EDUCAÇÃO C O O P E R A T I V A
<(Uma cooperativa não se constitui
apenas ao nível das relações económicas, mas projecta-se, como associação de pessoas com iniciativa própria,
nos diversos canais indutores do mundo de relação», afirma-se no Relatório da Direcção, referente ao ano que
passou.

Enquanto no final de 1970, a cooperativa contava com 731 sócios, dos
quais 590 consumiam regularmente,
em Dezembro de 1971 esse quantitativo subiu para 1016, número total,
dos quais 865 consumidores habituais.
Por outro lado, o consumo mensal
médio, por sócio, passou de 39Ôfoo,
em 1970, para 43ofoo em 1971.

0
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SUPERMERCADO
COOPERATIVO
Esta expansão económica e associativa, não se harmonizava com as
acanhadas instalações de que a cooperativa actualmente dispõe, e por
isso desde o princípio de 1971 que
a Direcção começou a estudar o problema.
Analisadas as diversas hipóteses,
estudados atentamento os gráficos de
desenvolvimento da cooperativa, manifestou-se com clareza a insuficiência do actual Posto de Abastecimento,
e a necessidade de abrir um amplo
Supermercado Cooperativo.
Com esta solução pretende-se não
só permitir a continuação do crescimento associativo, como ainda, mercê de melhores condições comerciais,
da distribuição de uma maior gama
de produtos, permitir uma mais eficaz política de preços, o mais baixos
possível, de acordo com os interesses
dos trabalhadores-consumidores.
Convocada expressamente para discutir este assunto, reuniram os sócios
em Assembleia Geral, dando o seu
acordo à solução proposta pela D i recção, que assim pôde passar à sua
realização prática.
Neste momento, existe já um projecto do supermercado cooperativo, a
abrir em futuro próximo, na Avenida
Central, de Braga, um óptimo local,
portanto.

uma exposição fotográfica e uma exposição biobibliográfica sobre o escritor Alves Redol foram algumas
outras iniciativas levadas a efeito.
No que se refere ao convívio, fez-se naturalmente sentir a existência
de uma Secção de Convívio organizada, e cuja ausência é tristemente
notória na maioria das cooperativas.
Neste capítulo cumpre realçar a realização de um passeio intercooperativo, em que participaram numerosos
sócios da Novos Pioneiros, Riba
d'Ave e Trabalhadores da Foz.
Também as aulas para o 2. e 5.
anos constituíram, segundo opinião
da direcção um momento alto de convívio.

E consequentemente com esta linha
de orientação foi desenvolvida uma
série de realizações culturais e de
educação cooperativa.
Além do bom trabalho de propaganda, realizado na Agro-71, que o
B. C. na altura noticiou, foi ainda
organizado um colóquio sobre cooperativismo. Também a formação cooperativa dos empregados não foi descurado: semanalmente, um director
debate com os funcionários temas relacionados com a cooperação.
U m curso de iniciação à cultura
económica, duas sessões de cinema,

A Novos Pioneiros, que distribui
a todos os seus associados o Boletim
Cooperativista, dispõe de um jornal
de parede, que tem desempenhado
um útil papel quer na formação e
informação cooperativa dos sócios,
quer na denúncia de manobras contra a cooperativa, caso dos bifes de
Hamburgo, a que o B. C. oportunamente também se referiu.
A existência do jornal de parede,
parece-nos ser de realçar, pois desde
que correctamente utilizado e orientado pode ser um óptimo instrumento
de dinamização interna.
O incentivar da participação de
base passa pela criação de canais
informativos, vivos e directos que
liguem a direcção aos associados e
estes aos problemas da cooperativa.
R U I CANÁRIO
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