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Reabrimos hoje a discussão sobre o B. Cooperativista. Incluímos nesta edição de Fevereiro textos sobre
«as relações entre editores e jornalistas na imprensa cooperativa» (pág. 3 ) , «a opinião dos consumidores
sobre a publicidade e não só» (pág. 4 ) , e «a pubiicidade e a independência dos órgãos de informação»
(pág. 5 ) . Leia, e depois comente. O Boletim é seu.
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ANTÓNIO

De norte a sul
Páginas 2 e 9
Habitação
Centrais

SÉRGIO

No dia 24 de Janeiro passou o 4." aniversário do falecimento de
António Sérgio, grande pensador e devotado cooperativista.
Os cooperadores portugueses recordam-no como camarada de luta,
com quem partilharam as emoções dos revezes e dos êxitos, pois António
Sérgio não se limitou a ser um grande doutrinador, a querer encaminhar
o movimento cooperativista para ajudar a emancipação económica e a
(Continua

na pág.
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DE NORTE A SUL
03 NOè/13 v sm
ELEIÇÕES EM VÁRIOS ORGANISMOS COOPERATIVOS
PORTi
CORPOS ADMINISTRATIVOS
DO ARMAZÉM R. DO NORTE
DIRECÇÃO — Presidente:
Eng.° Luís
Gonçalves Paulino; vice-presidente:
José
Augusto- de Castro; tesoureiro: Flávio César Alves de Abreu; vogais: Alberto Soares
Pereira; Alfredo Almeida Martins de L u cena e Dr. Augusto Oliveira Maia; director
gerente: José Bento Gonçalves.
COMISSÃO F I S C A L — Presidente: Mário
da Cruz Picão; secretário
: Walter Alves
Guimarães; relator: Eng. António Pinheiro
Braga.
M E S A DO C O N S E L H O R E G I O N A L —
Presidente: Dr. Fernando Ferreira da Costa; vice-presidente: Pedro Luís de Resende; 1." secretário: Aureliano Capelo Veloso; H." secretário: Joaquim Brás Azevedo.

FOZ DO DOURO
COOPERATIVA DOS

TRABALHADORES

E m Assembleia geral foram eleitos os
corpos gerentes da Cooperativa de Produção
e Consumo dos Trabalhadores da Foz do
Douro, que ficaram assim constituídos:
A S S E M B L E I A G E R A L — Presidente: Domingos Joaquim Carvalho de F a r i a ; 1." secretário: António Viseu Campos; 2." secretário: Júlio Ferreira da Silva.
C O N S E L H O F I S C A L — Presidente: Carlos Manuel Ribeiro Castro; secretário: José
Fernando Conceição Ferreira; relator: Raul
Pereira Quintela Júnior; vogais: José Costa
Pereira e José Dias Coelho Oliveira Aguiar.
DIRECÇÃO — Presidente: José Augusto
de Castro; vice-presidente: Augusto Sequeira Laundes; l.« secretário: Lourenço António Alves Reis; 8.» secretário: Joaquim Augusto Cruz da Luz e Silva;
tesoureiro:
Manuel da Cunha Leão; ene. de armazém:
Joaquim de Jesus Paiva e Adão da Silva
Leite; ene. de compras: Francisco Carvalho
Pinto da Silva e Adelino Lopes de Almeida;
vogais suplentes: Manuel Cardoso Marques.

SECÇÃO LOCAL
São os seguintes os corpos administrativos da secção local de Espinho:
MESA DA A S S E M B L E I A L O C A L — Presidente: José de Castro e Sá; secretários:
Artur Dias da Cunha; Alberto Mário Tavares e A. Horta de Oliveira.
COMISSÃO L O C A L — Augusto de Oliveira Maia; Amândio Manuel de Carvalho
e Sousa; Walter de Castro Brandão; José
Luís Rodrigues Augusto e Manuel Rodrigues Azeredo.
D E L E G A D O S AO C O N S E L H O R E G I O N A L
— Artur Dias da Cruz.

DUAS MULHERES NA

DIRECÇÃO

Para 1973 foram eleitos dirigentes da
Cooperativa de Consumo União e Boavontade, de Viana do Castelo, os seguintes cooperativistas:
A S S E M B L E I A G E R A L — Presidente: Dr.
António Feio Ribeiro da Silva; vice-presidente: Artur Pedro da Silva Domingues;
1." secretário: João da Cruz Gaspar; 2." secretário: António Alexandre da Silva Marta.
C O N S E L H O F I S C A L — Presidente: José
Martins Vieira; relator: Alcino de Passos
Roque; secretário: Fernando Sequeira Neves.
2
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DIRECÇÃO — Dr. Francisco José de Sá
Lopes; vice-presidente: António Fernandes
Garcês; tesoureiro: Luciano Moreira Caçador; secretário administrativo: António Baptista Alves Amorim; secretário geral: Júlio
Maria Magalhães Cabanelas; secretário comercial, Reinaldo da Cunha Machado; 1."
vogal: José de Sousa e Castro; S.° vogal:
D. Maria de L a Sallete Pereira Dias; 3."
vogal: D. Maria de Lourdes Faria de.Barros Dias.
De salientar o facto de duas mulheres
fazerem parte da direcção.

«A LINHA DO ESTORIL»

resse — o prezado consócio leu o texto
do Regulamento
das Secções Locais
da
UNICOOPE,
de que por
certo
teve
conhecimento
visto lhe ter sido
distribuído
um exemplar
aquando
da
sua
inscrição
como
sócio, não deixou
de
verificar
que é da competência
desta
Comissão
Local,
para além de
fiscalizar
a actividade
do
Supermercado
DOMUS
da Fonte da Moura
e de receber todas as propostas
de inscrição
de
novos sócios, «promover
a
divulgação
do Cooperativismo
por todos os meios
(Continua na página 9)

REUNIÕES DE CRIANÇAS
Por
iniciativa
de cooperativistas
e
com a colaboração
de alguns
jovens
sócios,
promoveram-se
encontros
de
crianças
para a execução
de
trabalhos
manuais,desenhos
e pintura.
Muitas
crianças
participaram
com
entusiasmo
nestes encontros,
tendo os seus
trabalhos servido
para decorar
o salão
onde
se realizou
a sua festa de
Natal.
Entretanto,
no dia 22 de
Dezembro-,
a Assembleia
Geral
da
Cooperativa
elegeu os seguintes
associados
para os
Corpos
Gerentes
de 1973:

^

b o l e t i m

C O O P E R A T I V I S T A .
Director e Editor:
João Faustino Cordeiro

*
Propriedade:
Unicoope — União Cooperativa
Abastecedora, SCRL

•

ASSEMBLEIA
GERAL
—
Presidente, H. Pratas
de Abreu;
1."
Secretário, Vasco de Carvalho;
2°
Secretário,
Américo
Porêlo.

Redacção e Administração:
Av. Almirante Reis, 127, 4,°-D.
LISBOA-1 — Tel. 56 14 17

DIRECÇÃO
— Presidente,
Vítor
Teixeira;
Secretário,
Rafael Barão;
Tesoureiro,
Vítor
Timóteo
Teixeira;
1." Vogal, Serafim
Rodrigues;
2." Vogal,
José
Marcelino.

Comissão de Redacção:
Vasco de Carvalho
Rui Canário
Natércio Afonso
José A. Salvador
Hernâni Mourão
Mário Toscano

CONSELHO
FISCAL
—Presidente,
Luís
Nogueira;
Secretário,
António
Duarte
José; Relator,
César do
Rosário Gomes; 1° Vogal, Joaquim
Ramos;
2." Vogal,
Francisco
da
Rosa.

FONTE DA MOURA
(Porto)
CORPOS ADMINISTRATIVOS
Dirigido
aos seus «prezados
consócios» a comissão
local
da Fonte
da
Moura
enviou
o texto
que
passamos
a transcrever
na
íntegra:
«Prezado
consócio:
Tendo sido eleitos e empossados
em
Dezembro
último
os órgãos
associativos da Secção Local da Fonte da
Moura
da UNICOOPE,,
constituída
por
uma
Mesa da Assembleia
Local de por
uma
Comissão
Local,
vem esta última,
no
início do biénio 72/73 ao longo do qual
exercerá,
a sua actividade,
dirigir
aos
sócios
algumas
palavras
de
apresentação.
Se alguma
vez — por mero
desfastio,
simples
curiosidade
ou verdadeiro
inte-

*

Colaborou neste número:
Jean Boniface

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

•

PUBLICAÇÃO MENSAL

Composto

e impresso

por

MIRANDELA

& C.» ( I r m ã o ) , Tr. do Ferragial, 3 Lisboa
13.500 ex — 2-73

NÃO
CAR

NOS
OS

OBRIGAMOS A PUBLIARTIGOS NÃO
SOLITADOS

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
SEU
CONTEÚDO

imprensa

cooperativa

AS RELAÇÕES ENTRE EDITORES
E JORNALISTAS
NA I M P R E N S A C O O P E R A T I V A
No âmbito do Congresso de A C I ,
em Varsóvia, foi consagrada uma
jornada de trabalho ao problema
das relações entre editores e jornalistas da imprensa cooperativa
internacional.
É um problema de ordem geral
e dos mais actuais que apresenta
múltiplas facetas; as sociedades
cooperativas reivindicam, com efeito, princípios ideológicos, mas são
ao mesmo tempo obrigadas a submeterem-se a imperativos comerciais: a situação é rica de possibilidades, mas igualmente cheia de
dificuldades que nem sempre se
ultrapassam fàcilmente. Não espanta pois que editores e jornalistas cooperativos tenham concluído
pela necessidade de discutirem isso
abertamente: em Varsóvia, eles
eram 38, vindos de 16 países diferentes. Os jornais representados
eram de fórmulas muito variadas,
indo da revista ilustrada, publicada
na Suécia, que sendo sempre de
inspiração cooperativa, tem uma
existência quase autónoma e usufrui de uma grande independência,
até aos semanários e aos quinzenários franceses ou suíços, que são
órgãos oficiais do movimento cooperativo nestes países, mas usufruem de uma grande liberdade de
iniciativa, e enfim até às publicações de carácter estritamente cooperativo, que se ocupam exclusivamente de questões inerentes à
cooperação ou lhes dão uma prioridade absoluta, e que são de inspiração ideológica, sindical, e até
mesmo puramente comercial.
Apesar destas d i f e r e n ç a s , o
assunto proposto para estudo suscitou vivas discussões da parte de
ou todos os participantes. A estas
discussões seguiu-se o relatório
sobre a posição dos jornalistas
apresentado por N. N. Gulbransen
(Noruega) e outro sobre a posição
dos editores da autoria de M. R.
Kohler (Suíça).

ERDADE DA CRÍTI
DOS J O R N A L I S T A S

A S OPINIÕES DOS J O R N A L I S T A S
E DOS EDITORES

Na abertura da sessão, o presidente da ACI tinha já declarado
num improviso que os jornalistas
cooperativos deviam poder exprimir-se livremente e de maneira crítica acerca do próprio movimento,
fazer comparações necessárias com
outros tipos de empreendimentos
e, sem pôr em causa os seus interesses a longo prazo, não hesitar
em mostrar algumas insuficiências,
contribuindo assim para acelerar o
seu progresso.

Pelo seu lado, M . Robert Kohler
sublinhou que o jornalista, que está
em contacto quotidiano com alguns
aspectos concretos do movimento
cooperativo, não deve igualmente
renunciar a ter opiniões que possam
diferir das dos seus editores. Mas
por mais legítimo que seja este desejo de independência, não deve
contudo conduzir a redacção a
substituir-se à direcção da empresa
ao dirigir-se aos leitores. 0 êxito
do empreendimento deve ter um
fim comum tanto para os primeiros
como para os segundos, e é necessário que apresentem ao público
uma frente unida. A relação entre
editores e jornalistas deve pois ser
definida em estatutos que fixem
os direitos e deveres das duas partes. Um tal documento não atingiria contudo a sua finalidade — o
facto foi reconhecido por todos e
enunciado à maneira de conclusão
— sempre que as redacções dos
jornais cooperativos não estejam
representadas no seio dos órgãos
directivos das empresas, e reconhecidas como «parceiros válidos»
ao nível das discussões e das decisões.

Com efeito, como mostrou M. J .
Boniface (França), presidente da
comissão dos jornalistas, os redactores «aceitam ser, cada vez menos, canetas dóceis». M. Gulbransen pôs em particular evidência o
papel que podem desempenhar os
jornalistas no diálogo que se estabelece entre os leitores e as organizações cooperativas, sobre a necessidade para eles de denunciar
a publicidade falsa ou nociva, de
ter em conta os interesses dos consumidores, enfim de se empenhar
em dissipar mal entendidos entre
os serviços comerciais e a clientela.

In «La Cooperation))

( S u í ç a ) , 9/Nov.

1972

O jornalista em contacto quotidiano com alguns aspectos concretos do movimento
cooperativo não deve renunciar a ter opiniões que possam diferir da dos seus editores
boletim cooperativista

3

a publicidade

A OPINIÃO DOS CONSUMIDORES
.-I

RE A PUBLICIDADE E NÃO SÓ...

uM

Durante a realização do Salão de Consumidores 72, em Paris, o pavilhão de pesquisas e sondagens do «Cooperateur de France» deu a palavra
aos consumidores. Foram epresentados nove temas para pesquisa compreendendo numerosas questões. Recolheram-se mais de 20 mil respostas. Embora ainda se esteja a fazer o seu processamento, é já possível
publicar os resultados definitivos de cinco dos temas do inquérito:
OVAIS
,j> •::::.:

— a publicidade (2928 respostas);
— a p u b l i c i d a d e televisionada
(2198 respostas);
— os programas televisionados
e a defesa dos consumidores (1873
respostas);
— o s preços (1816 respostas);
— vendas ao domicílio (2273
respostas).
Lembramos que há ainda outros
quatro temas: a protecção do consumidor, os perigos do tabaco, a
saúde, os produtos perigosos. Por
hoje publicaremos os resultados
dos três primeiros temas.
Nestas sondagens, bem entendido, deve ter-se ern conta que os
visitantes do Salão estavam já de
algum modo sensibilizados pelos
problemas de consumo, o que nem
sempre acontece.
Todavia, é muito interessante
saber o que eles pensavam. Assim
estes resultados permitem concluir
que os inquiridos eram bastante
hostis à publicidade. Noventa e
quatro por cento pensam que a
publicidade procura sobretudo seduzir e 4,5 % informar. Perto de
metade manifestou-se hostil à publicidade e 44,6 % consideram-na
inútil. Quarenta e dois por cento
acham o seu conteúdo «um pouco
exagerado», e 52,3 % considerou-a
como inexacta ou falsa.
A

PUBLICIDADE

AS
ATITUDES
• AOE
Â
,

— hostilidade

— inútil

1,7,1 %

44,6 %

— útil 7,2 %
— sem opinião
QUAL
O GRAU
TRANSMITIDA
DADE ?

DA
OS

TELEVISÃO
CONSUMIDO-

— não Jfi %
— raramente
31,2 %
— por vezes 18,9 %
—• muitas
vezes 4,3 %
sem opinião
1,6'

DE
PELA

INFORMAÇÃO
PUBLICI-

— 29,2 % o publicidade
não
informa
— 28,8 % a publicidade
informa
um
pouco
— 2.9,6 % a publicidade
informa
muito
pouco
QUAL
A
VERDADE
DO
TEÚDO
DAS
MENSAGENS
BLICITÁRIAS
?
— conteúdo

«um

— conteúdo
— conteúdo

«.falseador»
«inexacto»

•42,2 %

A

pouco

CONPU-

exagerado»
24,5%
27,8 %

PUBLICIDADE TELEVISIVA

— ATENÇÃO
CIDADE
—
—
—
—

DEDICADA
TELEVISIVA

Ã

PUBLI-

fraca
53,4 %
seguida
20,8 %
indiferença
24,6 %
sem opinião
1,2 %

— SATISFAÇÃO
FREQUÊNCIA
PUBLICITÁRIAS

COM
DAS

O NÚMERO
E
MENSAGENS

— não 70,2 %
• sim 17,5%
(83,9%
desta
percentagem
desejavam
que
aquelas
«mensagens»
fossem
diminuídas)
— .sem opinião
12,3%
— OPINIÃO
RUPÇÕES
PARA
CIDADE

SOBRE
AS
DAS
EMISSÕES
TRANSMITIR

INTERDE
PUBLI-

-INFORMAÇÕES
ERRADAS
NO
CONTEÚDO
DAS
MENSAGENS
XCITARIAS
TELEVISIONA-

m 72 %
ão 8,3 %
im opinião
bo'etim cooperativista

— AS
EMISSÕES
DEFENDEM
RES?

1,6%

— hostilidade
97 %
— • aprovação
2,3 %
— sem opinião
0,6 %

vensam
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DO
POPUBLICIDADE?

P R O G R A M A S DA T.V.
E A D E F E S A DO CONSUMIDOR

19 fi %

A
PUBLICIDADE PROCURA SOBRETUDO SEDUZIR. AS VEZES COM UM
SORRISO NA BOCA...
-NOTA-SE
NOS
TV
UMA
OU
CONSAGRADAS
CONSUMIDOR*
— sim 61,7 %
— não 33,8 %
— sem opinião

PROGRAMAS
DE
DUAS
EMISSÕES
A DEFESA
DO

4,5 %

-DESEJA
VER
AUMENTAR
O
NÚMERO
DE EMISSÕES
CONSAGRADAS
Ã DEFESA
DOS
CONSUMIDORES?
— sim 94,6 %
— não S^f %
— sem opinião

2 %

(Continua na pág. 8)
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A PUBLICIDADE E A INDEPENDEU
DOS ÓRGÃOS DE Si
Sumos
livres,
a
imprensa
é livre, os jornalistas
são livres?
Perguntas
eternas
e
sempre
actuais.
Um documento
de 28 páginas publicado
pela
Associação dos Jornalistas
Económicos e Financeiros
traz
as
questões
novamente
a' lume,
encontrando-se
aí
minuciosamente
referidos,
com
nomes, casos precisos e recentes
onde esta liberdade
foi
vilipendiada.
«Le Coopérateur
de
Frances é aí citado.
Igualmente
a Federação
Nacional
das
Cooperativas
de Consumo
e
os Cooperadores
de
Lorraine.
O primeiro
pelo
incidente
que o opôs à firma
LEVER
em 1970. Esta
firma,
por
intermédio
da sua
agência
de publicidade
não aceitou
o
nosso artigo
sobre os
detergentes e anulou uma
campanha importante
prevista
para
0 branqueador
PERCIL.
A
carta
da agência
rezava

Este colóquio,
onde o nosso
amigo François
Custot
interveio em nome das
organizações de consumidores,
permitiu descobrir
outros casos de
pressões. Faltavam
felizmente os mais visados e que bem.
se livraram
de
comparecer,
os representantes
dos
profissionais
de publicidade,
do
Estado,
da O.R.T.F.
(Radiodifusão
e Televisão
Francesa), e os patrões
dos
órgãos
de
imprensa.
Aproveitamos
a
circunstância para nos
regozijarmos,
no que nos diz respeito,
por
este documento
e o
debate

público
terem demonstrado
a
nossa posição
e
independência. Elas são conhecidas
dos
nossos leitores.
A
publicidade,
não será questão de a
recusar,
desde que seja honesta e leal,
pois temos necessidade
dela
para viver. E os jornais
são
um dos veículos naturais
dos
que, particulares
ou
empresas, têm necessidade
de se
fazer
conhecer.
Embora
admitindo
isto, nós
não defendemos
menos a nossa liberdade
de julgamento
e
eventualmente
de crítica.
A
maior parte dos nossos
anunciantes,
tal como os
leitores.

admitem
esta atitude;
basta
que alguns
como a
LEVER
a não aceitem.
Assim
o debate da Associução
dos
jornalistas
económicos
e
financeiros
terá
ciar if içado
o
problema
e provado,
com
nomes
e factos
a
apoiá-lo,
que a liberdade
é uma
luta
quotidiana
que
pode
ficar
cara aos jornais
e aos
jornalistas. Esta coragem
é muito
rara ptMTU não ser
saudada.

JEAN BONIFACE
In «Le Coopérateur
de France* de 2-12-72.

I
A PUBLICIDADE Ê VIOLENTA? OS SÍMBOLOS
ERÓTICOS T f M SERVIDO
ESSA MESMA VIOLÊNC'.)••

assim: «Seria pelo menos paradoxal que o nosso cliente
( L E V E R ) prosseguisse actualmente nas vossas colunas
num esforço publicitário para
com os produtos que são directamente atacados p e l a
vossa própria redacção, nas
colunas vizinhas.»
O documento
lembra
também
a recusa
dos
jornais
publicarem
em
1963
meia
página
que a F.N.C.C.
(Federação Nacional
das Cooperativas
de Consumo),
no decorrer
do mês COOP,
lhes
tinha
pedido
para inserir
e
na qual, entre outras
denunciava
o excesso
de
publicidade.
Recusa
igual
recentemente manifestada
pela
«Tele-Luxembourg»
aos
Cooperadores
de
Lorraine
que
desejavam
difundir
um
texto
contra
os perigos
do
tabaco
de várias marcas de
cigarros,
os quais eram clientes
publicitários
da estação
emissora.
Não podemos,
aqui,
analisar o importante
documento
que será publicado
em
breve
no Livro
Branco.
Este
foi
apresentado
ao público
num
colóquio organizado
em 10 de
Novembro,
em Paris,
pela
Associação
acima referida,
e
a que preside
Gilbert
Mathieu do jornal
«Le
Monde».
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(Continuação

da pág.

1)

educação cívica do povo. Foi igualmente um cooperador militante, agindo
lado a lado com os trabalhadores cooperativistas, comunicando-lhes a
sua fé e o seu entusiasmo.
Desta fé e deste entusiasmo nasceu o «Boletim Cooperativista», que
António Sérgio fundou e orientou com o seu saber e espírito de pedagogo.
António Sérgio não foi, portanto, um cooperativista isolado do povo.
A sua acção alimentava-se de uma grande fé na capacidade do povo para
se emancipar por si próprio.
Escreveu: «conto com os dotes de criação do nosso povo».
Por isso António Sérgio procurou o povo. Com ela trabalhou nas
cooperativas, incutindo-lhe confiança numa «acção para criar em conjunto
bens comuns».
boletjrr» cooperativista
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habitação

HA Q U E
FOMENTAR
A HABITAÇÃO
SOCIAL
— defende a Associação dos Inquilinos Lisbonenses
Cremos ter fornecido aos leitores inúmeros elementos sobre o problema da habitação ao longo dos últimos Boletins publicados. Sem abandonarmos em definitivo o assunto, damo-lo hoje temporàriamente encerrado
com a publicação do editorial de um dos últimos Boletins da Associação dos Inquilinos Lisbonenses:
— HÁ QUE FOMENTAR A HABITAÇÃO SOCIAL (*) — , de um texto da autoria do Dr. Roque Laia e
de elementos sobre o custo da sua casa.
Foi agora constituída uma Secretaria de Estado para a urbanização
e a habitação, parecendo corresponder à ideia já generalizada de
que a habitação é, fundamentalmente, um problema social.
Já o colóquio sobre o problema
organizado pela Associação dos Inquilinos Lisbonenses advogara a
criação de um organismo superior
(Ministério, Instituto ou Secretariado) no qual se concentrassem
todos os recursos e poderes com
vista a uma política social de habitação.
Importa todavia reflectir se a
criação dessa Secretaria de Estado
para a habitação corresponde a uma
tomada de posição a nível social, ou
se apenas se fixa num organismo
promotor de construção de casas
de habitação. Se assim for, não teremos alterados os termos em que
se encontra a habitação no nosso
país.
Resumir o problema da habitação em simples alterações das regras jurídicas do arrendamento, ou
em obviar exclusivamente as carências de habitação, não será tocar
ao de leve uma política social da
habitação.
Se o problema habitacional agora
confiado a uma Secretaria de Estado, parece-nos qué importa resolvê-lo em termos amplos, prevendo conceitos e estruturas e
fazendo indispensáveis opções.
Há que fomentar a habitação
social, ultrapassando os moldes
actuais, de limitado cunho de caridade assistencial. Há que libertar a
necessidade de habitação e dar-lhe
uma utilização em termos sociais,
económicos e jurídicos que não são
os actuais, portanto, desintegrada
dum sistema que regula a venda,
troca, compra ou simples aluguer
de coisas que não têm, como a habitação, uma utilidade social e um
carácter humano.
6
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Ao mesmo tempo que se anunciam ao País revisões de ordem
económica e financeira, com vista
a tomar posições que importam ao
seu futuro, parece-nos que a habitação deveria situar-se numa primeira linha, porque dela depende a
estabilidade das populações no enquadramento urbano mas, sem as
ameaças do desequilíbrio orçamental pela consagração da liberdade
de explorar as rendas das casas,
para se poder conseguir a participação de todos na salvação do País
em vias de desenvolvimento.
Julgamos que o curso que se
considera indispensável ao desenvolvimento do País há-de passai
exactamente por uma estabilização
das condições de vida do nossc

povo, e, nestas, situa-se, em lugar
de primordial importância, o que
respeita à casa, à sua utilização e
ao seu peso na economia familiar.
Há que fazer profunda revisão,
a qual não poderá começar, de modo algum, pelo estabelecimento do
jogo livre da fixação das rendas
por meio de simples regras de mercado, e, pior ainda, pelo sistema
da chamada actualização, em que
são intervenientes órgãos do Estado.
A nossa Associação já deu ao
País um contributo de estudo.
Aguardamos que se defina o horizonte da habitação em Portugal.
(*) Título da nossa responsabilidade.

QUANTO C U S T A A C A S A
Segundo o Inquérito à s Receitas e Despesas Familiares, efectuado pelo S . N . de Estatística, destaca-se quanto custa a casa
aos que a habitam por aluguer.
Alimentação
Habitação
Vestuário e calçado
Transportes e comunicações
Instrução, cultura e divertimentos

48,7 %
21,1 %
8,5 %
5,4 %
4,9 %

Saúde

4 %

Diversos

7,4 %

Se aumentarem as rendas, ainda se pode suprimir na alimentação, no vestuário?
DESTE

MODO

As estatísticas oficiais acusam as seguintes variações dos
índices do custo da habitação:
1970

Lisboa
Porto
Coimbra...

1971

Aumento

1972

Aumento

242,8
327,2, 34,8% 373,9 14,3%
271,5 336,1 23,8% 402,5 19,8%
235,2
300,4
27,7% 363,1
20,9%

habitação

O

DIREITO
por ROQUE LAIA

À

HABITAÇÃO

No seu livro « 0 aumento do preço das habitações e o problema das
rendas ilimitadas — análise crítica de 2 projectos de lei», Roque Laia,
advogado da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, considera indispensáveis à realização do direito à habitação as seguintes bases:
I — O Direito à Habitação consiste no
reconhecimento do direito que, não só
cidadão isolado, mas, também, cada
agregado familiar, tem à ocupação dum
lar independente, e à garantia dada pelo
Estado, através de apropriada legislação,
da estabilidade, continuidade, segurança
e paz nessa ocupação;
II — Em Direito de Habitar, o conceito
de «família» significa o agregado familiar, ou seja, o conjunto dos elementos
dele, que ligados — o u n ã o — entre si,
por laços de parentesco consanguíneo,
ou de afinidade, vivam em comunhão
de habitação;
III — Esse lar independente, a que
cada cidadão e cada família têm direito,
deve possuir as condições de habitabilidade social e higiènicamente consideradas necessárias, e ser apropriado, em
número de divisões e de área, às necessidades, ao número, sexo e idade dos
seus ocupantes;
I V — O s elementos não produtivos do
agregado familiar — v e l h o s , crianças,
doentes e incapazes — têm direito à
permanência e continuação da ocupação
do fogo-familiar, através da concessão
dos correspondentes subsídios de hbitação, ainda mesmo no caso do desaparecimento total de todos os elementos
válidos desse agregado;

QUANTO C U S T A A C A S A
Daqui se pode concluir:
Lisboa e Porto, apesar de se dizer que h á rendas antigas os
índices de aumento equiparam-se a Coimbra, que não tem rendas
antigas.
Mas onde a Lei 2030 concede aumentos quinquenais os aumentos tomam posições assustadoras de cerca de 21 % ao ano.
In «Boletim da A. I . Lisbonenses», n. 87)

Se alugássemos só os telhados das casas ficar-nos-ia mais barato?

V — N i n g u é m poderá ser privado da
usufruição do fogo que ocupa, ou da de
algum dos elementos, ou direitos, a ele
inerentes;
VI — O despejo só deverá ser permissível nos casos em que haja, por parte
dos utentes, comportamento antisocial,
expresso na retenção da casa de que se
não necessita, ou na sublocação total
desta;
Esse despejo só poderá ser requerido
e obtido através de instância competente, que real e efectivamente garanta uma
decisão socialmente justa e uma ampla
e efectiva possibilidade de defesa;
VII — O cidadão e a família têm o
direito de exigir a ocupação da casa
entrada no mercado do arrendamento
que se encontre vaga, e pelo preço de
renda que tiver sido fixado à casa;
VIII — Os utentes de uma habitação
não devem ser compelidos a desocupá-la sem que prèviamente lhes seja fornecida outra, ainda mesmo no caso em
que, a falta de condições de habitabilidade e a impossibilidade de nelas ser
reintegrada, imponham a demolição dela;
IX — Sempre que haja lugar à forçada
mudança de habitação, os utentes dela
deverão ter o direito a ver respeitadas
as condições de habitabilidade exigíveis,
a igualdade da área e do preço da renda
e — t a n t o quanto possível— os seus
interesses no que se refere à localização
com o local de trabalho, aos meios de
transporte e ao seu viver comunitário:
X — A família não pode ser objecto
de medidas, disposições ou decisões,
que possam conduzi-la, ou forçá-la, a
desmembrar-se, ou a dispersar-se, pelo
que, para efeitos habitacionais, cada
agregado familiar deve ser considerado
como uma unidade indivisível, qualquer
que seja o número dos seus membros;
XI — A renda é a taxa a pagar pela
utilização do fogo e constitui, única e
exclusivamente, o preço do uso e fruição
desse fogo, pelo que nela não podem
entrar outros elementos de valorização,
devendo rnanter-se inalterada, pelo que
só poderá ser aumentada quando a habitação seja acrescida de elementos de
utilização que não possuísse a quando
da inicial fixação da renda;
XII — Sempre que o preço-renda estabelecido para o fogo em que a família
está instalada, ou tenha de se instalar,
seja desproporcionado em relação às
suas receitas, deve haver o direito a um
abono de habitação, estabelecido, não
com o carácter e sob a forma de beneficência, mas, como um elemento conteúdo do Direito de Habitar;
XIM — Deve ser estabelecido um preço
económico, socialmente justo, para as
rendas das casas destinadas a ser arrendadas, com proibição absoluta de ultrapassar esses preços;
(Continua

na

página

seguinte)
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continuações

A

O DIREITO À HABITAÇÃO

opinião

(Continuação

dos consumidores
sobre a p u b l i c i d a d e
(Conclusão da pág. 4)
— DURAÇÃO
SEMANAL
SÃO
DEDICADA
AO
ALÉM
DAS EMISSÕES
TENTES
— meia hora
— uma hora
— 20 minutos

27 %
21,4%
22,3 %

— HORÁRIO
DESEJADO
SAS
EMISSÕES
— entre
— entre

DE
EMISASSUNTO,
JÁ
EXIS-

PARA

ES-

as 18.30 h. e as 20 h. 43,7 %
as 20 h. e as 22 h. 46,9 %

(In «C. de Frances n. 571)
n

N. R. — Torna-se
evidente
que estes
resultados
apesar
de assentarem
na
realidade
francesa,
nem por isso
deixam de revestir
certa importância.
Daí
os termos
trazido
a público
para os
leitores
do «Boletim
Cooperativista»,
considerando
desde já que mais
importante
que os resultados
será o leitor
analisar
atentamente
as
perguntas.

da página

XIV — Não deve ser permitida a desafectação dos fins habitacionais da casa
destinada a ser arrendada, sem que o
imóve! seja substituído por outro onde
os ocupantes tenham sido realojados;
XV — As habitações devem ser classificadas por tipos, estes com base no
número e área dos compartimentos que
compõem cada fogo;
XVI — Deve existir, permanentemente
actualizado, um plano de construção de
habitações de modo a que o cidadão e
a família tenham — s e m p r e — à sua disposição casas para arrendar;
XVII — Estabelecimento do cadastro
quinquenal das casas que, em razão de
terem decaído das necessárias condições
de habitabilidade, devem ser substituídas por meio de demolição, devendo
ser absolutamente proibido demolir prédios de habitação fora desses planos
estabelecidos pelas Câmaras Municipais;
XVIII — Deve ser dada preferência
absoluta aos fins meramente habitacionais para instalação nos fogos devolutos, devendo os pisos térreos dos prédios ser reservados, exclusivamente, a
fins não habitacionais;
XIXAs casas para habitação remuneradas devem ser propriedade do Estado,
das autarquias locais ou das Cooperativas de inquilinato cooperativo, não
gozando o Estado, nem as autarquias.

anterior)

em matéria respeitante ao Direito de
Habitação, quaisquer privilégios resultantes da sua qualidade de entidades
de direito público;
XX — Deve ser dada preferência absoluta para o Estado e autarquias locais
na transferência da propriedade dos imóveis que tenham estado afectos a arrendamento, devendo os orçamentos anuais
do Estado e das autarquias incluir a
verba necessária às aquisições a efectuar em cada ano, e segundo o plano
a estabelecer.

HO
V I N H O

V E R D E

DA UNl6 OAS ADEGAS COOPERATIVAS

q u e n t e o u frio
beba
com C H O C O L A T E
saboroso e nutritivo
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o

<U3

r

e m produtos d e q u a l i d a d e
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CONTINUAÇÃO DA PAG. 2

A FONTE DA
possíveis
e legais»
e ,outrOSSÍm,
«promover actividades
e serviços
tendentes
à valorização
humana
dos
associados)'.
«Ora
é justamente
em ordem
ao
cumprimento
desses dois
imperativos
estatuários
que esta Comissão
Local
se propõe
levar a cabo, no decurso
do
ano de 1973, uma série de
iniciativas
tendentes
a alargar
o âmbito
social do
Supermercado
DO MUS
da Fonte
da
Moura,
por forma
a que este não seja
só, como até ao presente
tem sido, um
simples
posto
de abastecimento
onde
mais
ou menos
passiva
e
mecanicamente
o sócio (e não só) adquire
os
víveres
e bens de consumo
de
que
carece mas ainda, e até
principalmente,
seja um centro
de convívio
cooperativista, um polo de dinamização
cultural,
um local onde, para além do acto de
consumo
que ditou
a deslocação
do
sócio
ao
Supermercado
DOMUS
o
mesmo, uma vez ali, seja motivado
por
estímulos,
apelos,
solicitações,
propostas,
informações
e realizações
que
visem
globalmente
o seu
enriquecimento
intelectual,
a sua elevação
moral,
em
suma,
a sua
«valorização
humana»
de que acima
falamos.
Claro
que, e antes de mais,
temos
presente
que ,o Supermercado
DOMUS
da Fonte
da Moura
é um
estabelecimento
cooperataivo,
pelo que há que
fomentar,
como objectivo
primeiro
desta Comissão
Local, a formação,
educação e cultura
cooperativas
dos. respectivos
associados.
Do ])lano de actividades
para o ano
de 1973, presentemente
em estudo e em
vias de concretizáção,
dará
esta
Comissão
Local
conhecimento
oportuno
aos sócios
da Secção
da Fonte
da
Moura
da
UNICOOPE.
Eis

ao que

vimos.

Resta-nos
esperar
da sua parte
estimado Consócio,
a melhor
receptividade
para
o programa
cultural
que
esta
Comissão
Local
tem em vista
realizar
do Supermercado
DOMUS
da
Fonte
da
Moura.
Contamos,
até, e porque não, com a
sua melhor
boa vontade
e espírito
de
colaboração,
que se poderão
traduzir,
na
prática,
em
sugestões,
criticas,
apoios e auxílios
vários,
certos de que
um
sócio
da UNICOOPE
não
pode
confinar-se
a uma mera preocupação
de
ordem
económica
e de natureza
consumística
— o de comprar
produtos
de
boa qualidade
e por um justo preço e
ainda com a mira num retorno
ou bónus.
Tenha sempre presente
de que mesmo num simples
acto de compra
de
bens de consumo
o caro consócio
não
deixa
de ser uma. pessoa
humana
e
um ser pensante.
Ora é, para a pessoa
humana
que eticamente
o define e para
o ser pensante
que
substancialmente
o individualiza
que nós apelamos
e
daqui,
no limiar
deste novo ano
que
coincide
com
o começo
das
nossas

E 0 SEU PLANO DE ACTIVIDADES
actividades,
que cordialmente
lhe enviamos
as nossas melhores,
saudações
cooperativistas.
A Comissão
Local
da Fonte
da
Moura
da
UNICOOPE»
Vejamos ainda a constituição dos corpos
administrativos da secção loca! da Fonte
da Moura:
MESA DA A S S E M B L E I A L O C A L — Presidente: Dr. Parreira da T r i n d a d e Pinto
Ferreira; Secretários: João da Rocha Soares e Manuel Júlio Carvalho da Silva.
COMISSÃO L O C A L — Presidente: Jaime
Moreira Baptista; Secretário — Agostinho
Coelho Lopes; Vogais: José Joaquim Lopes
de Sá; Maria Júlia Baptista de Amaral
Guerra e Maria José Pinheiro Torres.
D E L E G A D O S AO C O N S E L H O R E G I O NAL
— António Tavares da Silva e Agostinho Coelho Lopes.

CONVÍVIOS
Ainda
da Comissão
Local
da
Fonte
da Moura
recebemos
com o pedido
de
publicação
o esquema do plano de actividades
para 1973, que também
transcrevemos
na
integra:
«1 — Publicação
de um
jornal
de
parede
no Supermercado
DOMUS
da
Fonte
da Moura,
a renovar
mensalmente, contendo
notícias
e
informações
de interesse
local (que digam
respeito
à actividade
do dito
supermercado)
e divulgando,
do mesmo passo,
princípios de doutrina
cooperativa
a par de
citações
extraídas
de
reconhecidos
cooperadores.
«2 — Transmissões
às sexta-)'eiras
e
sábados
à tarde
pelas instalações
sonoras
do Supermercado
DOMUS
de
uma fita
gravada
(a renovar
periodicamente:
de 1~> em 15 dias,
ou de
mês em mês);
na qual, a par de música criteriosamente
escolhida,
se registariam
pequenas
frases
de
divulgação
do Cooperataivismo
e se chamaria
a
atenção
para acontecimentos
e
factos
que se prendam
com a defesa
económica e sanitária
do cidadão
em
geral
e do consumidor
e cooperador
em particular:
os perigos
da poluição;
os inconvenientes
de certos
fármacos,
a
nocividade
de certos
produtos
alimentares
por
demasiado
tributários
da
química
industrial,
etc.,
etc.
Nessa fita mais se registaria
conselhos de carácter
cultural:
dois ou três
livros,
que vale a pena ler; os
filmes
em exibição
no momento
no Porto
(ou
de exibição
próxima)
que vale a pena
ver;
os discos
de música
ligeira
ou
erudita
que vale a pena ouvir;
os programas
de televisão
que vale a pena
ver, etc., etc.
«3 — De colaboração
com
algumas
das firmas
comerciais
cujos
produtos
o Supermercado
DOMUS
vende
(cervejas,
vinhos
do Porto,
aperitivos,

biscoitos
e bolachas,
refrigerantes,
enlatados,
etc.) a realização
quinzenal
de
reuniões
ou
encontros
de
convívio
cooperativo
a levar a efeito no bar do
Supermercado,
centradas
essas
reuniões ou encontros
sobre a
exposição
oral
de um prelector
convidado
para
um efeito e que desenvolveria
um dado
tema
de natureza
doutrinário-cooperativista
e depois,
convidaria
os presentes a apresentar
os seus pontos
de
vista,
sobre o assunto
em
debate.
«4 — A
realização
de sessões
de
autógrafos
de escritores
com livros
publicados
em editores
distribuídos
pela
«Expresso»
e, com a colaboração
desta
sociedade distribuidora
de livros ou, em
substiuição
da presença
viva
e pessoal do escritor
(nem sempre
possível
ou viável),
a realização
de sessões de
leitura
comentada
de livros
coin
inegável
interesse
(quer
de ficção
quer
de ensaio),
distribuídos
pela
«Expresso», e também
com
o
colaboração
desta.
«5 — A realização
mensal
de
um
curto programa
radiofónico
de
divulgação cooperativa,
a levar a efeito ou na
Rádio
Clube
Português
ou na
Rádio
Renascença
(estúdios
do Porto),
no
qual se apresentaria
muito do
material
gravado
em fita
e, a que se refere
o
n." 2
(supra).
«A Comissão
Local.»

LEIA E DIVULGUE
O BOLETIM
COOPERATIVISTA

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

ADEGA COOPERATIVA
DA LOURINHÃ
PEÇA-OS NA SUA COOPERATIVA
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arquivo

0

QUE É 0 FUNDO DE RESPONSABILIDADE
(Cont. da última página)

São, sobretudo,
das importantes
a esse
Fundo:

três as
contrapartique a Cooperativa
dá

(1) — O sócio pode utilizar
o sistema
de crédito,
abastecendo-se
de
produtos
até um máximo
de
80 % do Fundo
subscrito.
Dizemos
subscrito e é mesmo assim,
pois,
o
associado
pode ir pagando,
como se esclareceu
acima,
5%
mínimos

do total,
todos
os meses,
e,
desde a primeira
entrega,
usufruir
dum crédito
de 80 % sobre a quantia
declarada.
Talvez isto se compreenda
melhor
com um exemplo.
Um
sócio
declarou,
por hipótese,
2000S00
para o seu Fundo
de
Responsabilidade.
Mas não lhe é possível pagá-lo
logo por
inteiro.
Entrega,
então,
mensalmente, 5 % de 2000$00,
que são
100S00. Mas, desde o
começo

(desde a data
do
pagamento
dos primeiros
100SOO),
pode
beneficiar
dum crédito
mensal
de 80 % de 2000$00, ou seja,
um crédito
até ao
montante
máximo
de 1600S00.
Ê claro que não é obrigatório subscrever
qualquer
Fundo
de
Responsabilidade, mas, não o fazendo,
não pode o
associado
usufruir
do seu direito
ao
crédito
na Cooperativa.
Não pode,
portanto,
realizar
qualquer
operação
que
não seja através
do pronto
pagamento.
(2) — E m consequência
do seu direito ao crédito,
o sócio pode
utilizar
o sistema
de
requisição
pelo telefone,
seguida
da en•
trega ao
domicílio.
Não
tendo
Fundo
de
Responsabilidade, não tendo, pois, uma caução
para
o levantamento
dos produtos,
não pode
ninguém
abastecer-se
mediante
requisição
telefónica.
Ê esta uma
medida
elementar
para o equilíbrio
eoonómico-administrativo
da
Cooperativa.

lufei

NAO PARTIU
PORQUE ESTA
SEGURO N A

MUTUAL/UNICOOPE
fazer um seguro é ter o amanhã nas mãos * faça-o através da sua
cooperativa ou pelos telefs. 97 02 0 1 / 2 - Lisboa; 68 31 9 6 / 7 - P o r t o
10
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(3) — A u m e n t a n d o o capital
circulante
(que o aumento
do
Fumdo dc Responsabilidade
pode vir a determinar),
podemos
adquirir
maior
quantidade
de
produtos,
fazer
o seu
pagamento a menor prazo e, como
se compreende,
isto
significa,
não apenas melhoria
dos serviços,
mas também
melhores
preços na distribuição
aos sócios.
Do que fica
dito se conclui
que o
Fundo
de Responsabilidade
é, em última análise, uma garantia
do
associado
para a possibilidade
de utilizar
o sistema de crédito.
Supre a ausência
do
pagamento
imediato,
que muito
importa
para
uma política
de
maneio
sem amargos
de boca.
Um ponto queremos
ainda
recordar:
é que, em qualquer
altura,
pode o dinheiro
do Fundo
de
Responsabilidade
ser levantado
pelo consócio. Pois se ele
lhe
pertence...
De resto, pagando
as prestações
do
Fundo
de Responsabilidade,
o
sócio
está a fazer u/m depósito
que,
precisamente porque pode ser levantado
a todo o tempo, funciona
como um
pequeno
aforro. Aforro
que, aliás, nem
importa
sacrifícios:
ele representa
a
diferença
entre o preço que seria pago no merceeiro e aquele, que é menor, em média,
de 6 ou 7 %, que se paga na
Cooperativa.
Como se vê, a realização
do Fundo de
Responsabilidade
é do maior
interesse
para os sócios. Sendo-o
para eles, é-o
também
para o Supermercado
Cooperativo,
que é obra dos seus
associados.
E, deste modo, somos aquilo que todos
quisermos
ser. Uma força,
como
se
disse, ao iniciar
esta conversa
escrita.
Mas uma força pela Cooperação
e pelo
trabalho
de todos. Sem esta base humana
não seríamos
nada;
a voz da
massa
associativa
é, contudo,
extremamente
audível
e clara — importa
seguir em frente,
por um
Supermercado
«Novos Pioneiros»
cada vez mais
funcional
e, do mesmo
modo,
cada vez
mais Cooperativo
e
democrático.
Braga

/ Dezembro

de
A

1972
DIRECÇÃO

p a r á g r a f o d o leitor

d0

A DISTRIBUIÇÃO DOS EXCEDENTES

,eitor

NAS COOPERATIVAS

Joaquim Páscoa Martins, sócio n.' 3090 da Cooperativa Livrelco, enviou-nos
a seguinte carta:
«Pela presente tomo a liberdade de solicitar a VV. Exas. o esclarecimento
seguinte:
— quais as formas por que se processa a distribuição dos benefícios colhidos
da actividade cooperativa, aos sócios (penso que, fundamentalmente, se distinguem em relação ao tempo em que essa distribuição se faz: vendendo
pelo preço de compra, acrescido de uma % para despesas; ou distribuindo
no final dos exercícios, em função das compras efectuadas por cada sócio,
pagando este, no acto da compra, o preço que pagaria o produto em qualquer
estabelecimento comercial—(falo, portanto, nas Cooperativas de Consumo);
— em relação a esta minha concepção, e se ela é correcta, qual a estimativa
da quantidade de Cooperativas que, em Portugal, funcionam num e noutro
sistema de distribuição?»
NOTA DA REDACÇÃO
Na verdade, na primeira metade do
nossos século, e na maior parte dos países, a prática mais corrente de distribuir
os excedentes das cooperativas de consumo pelos associados consistia no
retorno, considerando-se excedente o
maior valor da receita em relação ao da
despesa, depois de retirados os fundos
de reserva e outros,, e retorno a devolução, aos associados, dos referidos excedentes.
Com este fim, as cooperativas forneciam aos preços correntes do mercado,
isto é, aos preços do comércio privado
em vez dos mais baixos possíveis.
Últimamente, porém, a evolução do
comércio retalhista, fazendo desaparecer
as lojas clássicas para dar lugar aos
supermercados das sociedades de tendência monopolista, que praticam preços
com que dificilmente as pequenas organizações podem competir, conduziu as
cooperativas a acompanhar estes preços
e, por conseguinte, a reduzir os retornos, ou mesmo, a eliminá-los.
Com efeito, o retorno, embora princípio de justiça social, porque devolve
aos associados o que lhes é devido,
contém em si as seguintes contradições:
— é proporcional aos preços que a
cooperativa pratica — retornos altos implicam forçosamente preços mais elevados;
— quanto maior é, mais reduz a possibilidade de investimentos para desenvolvimento e melhoramento dos serviços.
Além disso, em regiões onde as organizações cooperativas detêm uma parte
importante do mercado, a aplicação de
preços altos permite às sociedades capitalistas a acumulação de lucros. Por um
lado, neste caso, as sociedades cooperativas não exercem a função que voluntàriamente se atribuem de evitar a
exploração dos consumidores pelo comércio privado. Por outro lado, enquanto
as cooperativas estão moralmente impedidas de aplicar a totalidade dos excedentes no seu desenvolvimento, porque
parte dela é distribuída sob a forma de

retorno, os lucros das sociedades capitalistas de comércio a retalho podem
servir para a sua maior expansão e para
a conquista do mercado, em detrimento
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da defesa cooperativista do consumidor.
Por todos os motivos acima mencionados, nota-se a tendência crescente
para reduzir os retornos e mesmo para
os eliminar, com o fim de se poder distribuir os artigos de consumo a preços
mais baixos e de dispor de meios de
desenvolvimento e melhoramento dos
serviços.
Em Portugal, estamos numa fase de
transição em que aquela tendência obrigatória ou voluntàriamente se acentua,
sendo-nos por isso difícil, neste momento, indicar com a devida precisão o
número de cooperativas que ainda distribuem um retomo de alguma importância, e o daquelas que praticam antes
a política de preços tão baixos quanto
possível de investimentos com o fim
de desenvolverem o serviço aos consumidores.
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O «Diário do Alentejo» de 6 de Janeiro último transcreveu um artigo
de Vasco de Carvalho sobre as cooperativas e a defesa dos consumidores,
que fora anteriormente publicado no nosso Boletim.
«O Comércio do Porto» de 26 do mesmo mês referia-se também ao
nosso número duplo de O u t . / N o v . de 72 em termos que nos apraz registar:
«Tratando-se duma publicação periódica, editada pela U N I C O O P E ,
referimos de modo especial o n.° de Outubro/Novembro deste jornal por
diversas razões: primeiro porque a maioria dos artigos e estudos dizem
respeito ao Norte (e o Porto particularmente) e depois porque merece
divulgação o facto deste boletim vir a registar, de número para número,
já há alguns meses, um crescente interesse, com criteriosa escolha de
trabalhos e atraente apresentação gráfica.
Tratando-se da mais importante publicação periódica, entre nós,
sobre cooperativismo, a sua utilidade (e responsabilidade) não precisam
de ser lembradas.»
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A Cooperativa «Novos Pioneiros», de
Braga, para lançar uma campanha sobre
o fundo de responsabilidade distribuiu
pelos seus sócios o texto que passamos
a transcrever:

0 QUE É 0 F
Caro

consócio:

relevantes

da nossa orgânica

de Responsabilidade.
Afirmar
que somos hoje uma força é,
a um tempo,
verdadeiro
e
dilemático.
Verdadeiro
porque, de facto, ao longo de
dois anos de ininterrupto
crescimento
global, aumentamos
a nossa
capacidade
económica
e as nossas
potencialidades
associativas.
A nossa função
primordial, prestar
serviços cada vez melhores
aos associados,
tem conduzido
a uma
acção de controle
e de travão
sobre a
especulação
do mercado
capitalista.
Os
nossos preços,
que não têm em
mira
competir
com quem quer que seja, têm
sido, em alguns
casos, um elemento
de
marcada
influência
junto
dos
comerciantes
da cidade.
Ora, a abertura
do
nosso Supermercado
abriu
perspectivas
novas
a esta atitude.
Excedendo
as
melhores
previsões,
o movimento
do
nosso novo
Posto
de
Abastecimento,
que, por força
duma
lei
controversa,
permanece
aberto ao público
em geral,
é não só garantia
da presença,
cada
vez mais concreta,
da nossa
Associação
em Braga,
como o testemunho
dessa
força
que apontamos
e que advém do
sentido
cooperativista
dos nossos llfOO
consócios.
Mas,
como
diziamos,
é
igualmente
dilemático
afirmar
que somos uma força. Não só porque
há que tomar
o
termo nas justas proporções,
atendendo
ao condicionalismo
que nos cerca;
também, e sobretudo,
porque uma tal
afirmação implico
responsabilidades,
e estas uma acção constante
que não se
localiza
apenas
no sector
comercial
mas, do mesmo modo, no
associativo.
Por outras
palavras:
não nos é legítimo, de modo algum, repousar
na obra
feita, ou a fazer-se:
importa
projectar
essa obra em cada vez maior
profundidade.
Só somos,
efectivamente,
uma
força,
se formos
uma
colectividade
dinâmica,
interessada
,participante,
o
que não se consegue
com palavras.
Se
optarmos
pelo estatismo,
soçobraremos.
E, então, não seremos
nada.
A massa associativa
tem dado
provas, porém, de querer a sua
cooperativa
lançada
nos caminhos
dum
progresso
arrojado
e são. Não será esta,
pois,
uma
das mais notáveis
riquezas
que
possuímos f A garantia,
a todos os que
entram,
não tanto da segurança
material,
mas, muito
particularmente,
da
nossa grandeza
de vontade colectiva f
Urge, pois, concretizar
o nosso
plano
de acção nas duas frentes
— a associativa
(pela
realização
de
actividades
extra-económicas
,ao âmbito
cultural
e
ao âmbito
recreativo)
ea
económica.
Uma vez que não é este o local
próprio para equacionar
os problemas
da
primeira,
nem para debater,
por completo, a segunda,
importa
determo-nos
um pouco sobre um dos processos
mais
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— o Fundo

Como todos sabem, os nossos
Estatutos permitem
a subscrição
de acções,
do valor nominal
de 100$00, até ao máximo de 100. Esta medida
foi
tomada
para fazer
face à exigência
legal de
1.500 contos subscritos
para a
abertura
do Supermercado.
Mas, e isto o que
mais interessa
salientar,
a
possibilidade de subscrição
de mais do que 1 ac-

w -

Só somos uma força se formos uma
colectividade dinâmica, o que se não
consegue com palavras
ção veio aumentar,
de modo ainda
insuficiente,
o nosso capital
social.
Aumentou, igualmente,
o nosso capital
circulante.
Este
continua,
porém,
a ser
bastante
reduzido
face às
exigências
crescentes
de rotação
de stoques e em
relação
ao franco
desenvolvimento
geral da Cooperativa.
Temos
movimentado, de facto, um largo espectro
de produtos, em quantidades
que
satisfazem
plenamente
os associados.
O facto deve-se, como se depreende,
a uma gestão
muito elaborada
e cuidadosa,
mas sem-
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pre árdua, dada a carência
dum substancial
fundo de maneio. Importa, pois,

que cada. associado aumente, na medida
do possível, o seu capital social, mediante
a subscrição
e realização
de
novas acções. Uma tal atitude
de cooperação
beneficiará
cada um dos nossos sócios, na razão directa
das mais
amplas possibilidades
de que
ficaremos
a
dispor.
Uma das naturais
consequências
da
carência
de capital
circulante,
que vimos referindo,
é a nossa
impossibilidade de fornecimento
a crédito.
No entanto, uma parte dos associados
utiliza,
normalmente,
um sistema
de
crédito,
mediante
o pagamento,
todos os meses,
até ao dia 8, do quantitativo
em débito.
Como é que nos foi possível
proporcionar
esta modalidade
de pagamento
?
Através
do Fundo de Responsabilidade.
Vejamos,
pois, o que é o Fundo de Responsabilidade e como funciona.
Trata-se dum depósito que o consócio faz na
Cooperativa,
Depósito
que pode ser realizado
mediante
uma só entrega,
da
totalidade
subscrita,
ou através
de várias entregas,
em prestações
mensais
do mínimo
de 5 % daquela
quantia.
Este depósito
não vence juros, o que se
explica
pelo facto de sermos uma Cooperativa
e não uma organização
comercial, que visa, sobretudo,
o lucro.
Quando nos associamos
fazemo-lo
para nos
sentirmos
unidos
e, em conjunto,
deci-dirmos
aquilo que queremos.
Associamo-nos
para
sermos
pessoas
livres
e
responsáveis.
Não fazia, portanto,
sentido
que aceitássemos,
entre
nós, as
disputas
pelo maior
lucro,
o que leva
os homens, por uma inelutável
lei científica, a dividirem-se
e a
explorarem-se
uns aos outros.
Ora, assim como
repudiamos
o lucro, também
repudiamos
o
juro,
que é fruto
do mesmo
espírito.
Por isso o dinheiro
que constitui
o Fundo de Responsabilidade
não vence
juros.
Então
que interesse
tem ele para os
sócios f

(Continua na pág. 10)
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