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Contra o Estado:
em ditadura

O COOPERATIVISMO COMO FORMA
DE SOBREVIVÊNCIA E DE AÇÃO POLÍTICA
O CASO DA COOPERATIVA DE CONSUMO PIEDENSE (CCP)*

Dulce Simões**
No concelho de Almada, à semelhança de outros contextos industriais
dos finais do séc. XIX, a classe operária encontrou no associativismo um
instrumento de emancipação social e de combate ao sistema capitalista. 1
As associações de classe, as mutualistas, as cooperativas de consumo e
ensino, e as coletividades de cultura e recreio foram espaços de sociabilidades fundamentais à consciencialização política da classe operária.2 A
*

Este texto remete para um estudo realizado entre outubro de 2004 e setembro de
2005. Dulce Simões, Memórias, Sociabilidades e Resistências: O caso da Cooperativa de Consumo Piedense, com prefácio de Brian Juan O’Neill (Casal de Cambra,
Caleidoscópio, 2017).
** Investigadora contratada do INET-md, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. no âmbito da Norma Transitória DL 57/2016/cp1453/
ct0047
1 Carlos Abreu e Francisco Branco. O Associativismo Tradição e Arte do Povo de
Almada (Edição da Câmara Municipal de Almada, 1987); Joana Dias Pereira, “As
comunidades industriais no alvorecer do associativismo operário português: O caso
de estudo da Península de Setúbal”, em Raquel Varela, António Simões do Paço;
Sjaak Van der Velden, Strikes and Social Conflicts: towards a global history, (Lisboa: International Association Strikes and Social Conflicts e Instituto de História
Contemporânea, 2012); “O Espaço Associativo como Objeto de Estudo Histórico: o
caso de estudo da Península de Setúbal (1890-1930)”, Análise Associativa, n.º 3,
Dezembro de 2016), 26-65.
2 Associações do concelho de Almada formadas no séc. XIX: 1848 – Sociedade
Filarmónica Incrível Almadense; 1856 – Associação dos Artistas Almadenses; 1858
– Montepio de Nossa Senhora da Assunção (Almada); 1864 – Montepio de Nossa
Senhora do Monte da Caparica; 1866 – Sociedade Sol-e-Dó/Real Fanfarra da Sobreda; 1872 – Fraternidade Operária (Secção de Almada); 1878 – Montepio Caparicano
de Nossa Senhora do Rosário; 1878 – Sociedade 1.º de Julho de Fonte Santa; 1880 –
Montepio de Nossa Senhora do Cabo do Monte da Caparica; 1882 – Bombeiros
Voluntários do Caramujo ; 1883 – Associação de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro
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consciência de classe, como nos diz E. P. Thompson (2004), é determinada pelas relações de produção e pela forma como essas experiências são
tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais.3 As associações estabeleceram uma
relação entre o Estado e os indivíduos, que facilitou a organização colectiva dos trabalhadores em estruturas de mudança social. O movimento
cooperativo nasceu em Inglaterra, com a Sociedade dos Equitativos Pioneiros de Rochdale, fundada em 1844 por tecelões desempregados. Os
primeiros doutrinadores, como Robert Owen, defenderam a cooperação
como forma de organização económica e acção política alternativa à
sociedade capitalista, e o sistema de distribuição de lucros contribuiu decisivamente para o triunfo das cooperativas.4 Marx e Engels reconheceram
no movimento cooperativo uma das forças transformadoras da sociedade,
por ter o mérito de mostrar, em termos práticos, que o sistema da subordinação do trabalho ao capital, que é despótico e aumenta a pobreza, pode
ser suplantado pelo sistema republicano e beneficente da associação de
produtores livres e iguais.5 A partir de 1865 surgiu em França uma nova
doutrina, com Edouard de Boyve e August Fabre, a que mais tarde se
juntou Charles Gide, que defendia a neutralidade política como um dos
pilares teóricos da Escola de Nimes.6 O cooperativismo alicerçou-se em
afinidades ideológicas e na convergência de interesses e valores de classe,
conducentes à resolução de problemas económicos e sociais7. Os associados obrigavam-se a contribuir para o exercício de uma actividade econó-

(Almada); 1888 – Bombeiros Voluntários de Almada ; 1889 – Sociedade Filarmónica União Artística Piedense; 1891 – Sociedade Cooperativa de Consumo 1.º de
Janeiro; 1891 – Associação de Serviço Voluntário de Incêndios de Cacilhas; 1893 –
Sociedade Cooperativa de Consumo Piedense; 1894 – Associação de Classe dos
Operários Corticeiros; 1895 – Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense.
3 E. P. Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa, (São Paulo, Paz e Terra,
2004), 10.
4 João Salazar Leite, Cooperação e Intercooperação, (Lisboa, Livros Horizonte,
1982), 15.
5 Marx & Engels. Selected Works, Vol. II, (Foreign Languages Publishing House,
1958), 81.
6 João Salazar Leite, Obra citada, 18.
7 Entre outros ver: Henri Desroche, Le Project Coopératif, (Éditions Économie et
Humanisme, Paris, Les Éditions Ouvrières, 1976); Fernando Ferreira da Costa,
Doutrinadores Cooperativistas Portugueses. Subsídio para o Estudo do Sector
Cooperativo Português, (Lisboa, Livros Horizonte, 1978); AAVV, Introdução ao
Cooperativismo, (Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo, Lisboa, 1989);
Sven Ake Book, Valores Cooperativos, um Mundo de Mudança, (Lisboa, Instituto
António Sérgio, 1993).
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mica comum, com trabalho voluntário e o fornecimento de bens e serviços, como no caso da Sociedade Cooperativa de Consumo Piedense
(CCP).
A CCP foi fundada em 1893, no concelho de Almada, por republicanos
e socialistas, operários corticeiros e artesões empenhados na realização de
um projecto que contribuísse para melhorar as suas condições de vida. Ao
longo do processo histórico anarco-sindicalistas e comunistas regeram os
seus destinos, afrontando o Estado e substituindo-o com a criação de um
sistema de aquisição de bens a crédito e retorno de lucros, assistência
médica aos sócios e agregados familiares, subsídios de doença, de invalidez e de funeral, a criação de uma biblioteca, de cursos profissionais e de
cultura geral, e a organização de actividades culturais que ameaçaram o
regime fascista. A partir da década de 1980, os dirigentes, cientes das
transformações sociais e económicas, desenvolveram um conceito de
cooperativismo europeu. A tendência reflectia a ambição de integrar
economia e ideologia, e apresentava-se crucial à aplicação dos aspectos
democráticos e ideológicos em actividades económicas. No entanto, a
estratégia global do movimento cooperativo tornou prioritária a eficiência
económica das cooperativas, em detrimento da cultura e da ideologia8. A
integração da CCP na Pluricoop9, em outubro de 2005, como alternativa
de sobrevivência e consolidação do movimento cooperativo, valorizou a
vertente económica e obliterou um passado histórico de intervenção social
e política. A 1 de fevereiro de 2016 a actividade comercial da CCP foi
suspensa, devido ao reduzido número de vendas e prejuízos acumulados,
agravados pela fragilidade económica da Pluricoop não permitir a implementação de acções ou investimentos que assegurassem um futuro possível. Na sequência do encerramento o executivo camarário da CDU iniciou
o processo de aquisição do edifício junto do “Fundo Imobiliário de Apoio
às Empresas”. A localização estratégica do imóvel, destinado a comércio e
8

Sven Ake Book, Valores Cooperativos, um Mundo de Mudança, (Lisboa, Instituto
António Sérgio, 1993), 176.
9 A Pluricoop, fundada no distrito de Setúbal em 1990, iniciou a sua actividade
económica em 1992 como Cooperativa de Consumidores, com o objectivo de dinamizar o Movimento Cooperativo Português. No ramo do consumo estava associada
à CoopLisboa, com a qual cooperava optimizando os recursos humanos, financeiros
e materiais, com a finalidade de projectar e dinamizar o sector. Em 2005 a Pluricoop
exercia a sua actividade económica e social em treze concelhos, abrangendo os
distritos de Setúbal, Lisboa e Santarém, com 417 trabalhadores distribuídos por 27
lojas, prestando serviço a 55.000 associados, com um volume de negócios que ultrapassava os 37.4 milhões de euros. Após os processos de fusão com diversas cooperativas de consumo entrou em recessão a partir de 2012, recorrendo a sucessivos atos
de insolvência. https://www.racius.com/pluricoop-cooperativa-de-consumo-crl-em-liquidacao/
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estacionamento não coberto, com uma área total de 1.390,80 m2, permitia
a afetação a usos de interesse público e a revitalização urbana do Pólo da
Cova da Piedade. Nos termos da deliberação camarária de 20 de julho de
2016 o imóvel foi adquirido por 1 milhão e 700 mil euros, para reconversão do espaço numa Loja do Cidadão. O edifício disputado fora construído em 1940, numa época em que contrastava com as modestas habitações
dos associados, na maioria operários corticeiros, para os quais constituiu
motivo de orgulho por representar a vitória do trabalho sobre o capital.
A aquisição do edifício como “lugar de memória” prendia-se com a
vontade de preservar o simbolismo da CCP, como referência do cooperativismo nacional e internacional e da sua estreita ligação com a história e a
memória da luta antifascista no concelho10. Memória e história evocam o
passado mas não se confundem, Maurice Halbwachs (1950) sublinhou a
diferença, ao considerar que a história começa quando a memória dos
grupos sociais acaba. Pierre Nora (1984) conceptualizou os “lugares de
memória” como espaços que garantem simultaneamente a cristalização da
lembrança e a sua transmissão simbólica, por referência a um acontecimento ou uma experiência colectiva, que preenchem a ausência e o vazio
da memória.11 Halbwachs, sublinhou ainda que quando os grupos desaparecem, a única maneira de preservar as lembranças é fixá-las por escrito,
uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos permanecem,12. O espólio documental da CCP está depositado no Arquivo
Histórico Municipal de Almada13, e as memórias transcritas, de alguns
dirigentes associativos, no Arquivo de Fontes Orais do Museu da Cidade
de Almada14. Ambas as fontes testemunham a ação de homens e mulheres
10

O mesmo procedimento foi encetado pela Câmara Municipal do Montijo em 2019,
para preservar a sede da antiga Cooperativa de Produção e Consumo dos Trabalhadores do Montijo, SCRL – Trabatijo, perante o encerramento do supermercado da
PLURICOOP. A vontade do Município em adquirir o imóvel como património
municipal, significava preservar a memória dum edifício erguido pelo povo do
Montijo. Site da CMM: “Esclarecimento Público – Processo de compra do prédio
da PLURICOOP”. https://www.mun-montijo.pt/pages/814?news_id=3512
11 Pierre Nora (coord,), Les lieux de mémoire, 1. Les France: conflits et partages,
(Paris, Gallimard, 1984).
12 Maurice Halbwachs, A Memória Colectiva, (São Paulo, Centauro Editora, 2004), 85.
13 O espólio documental foi inicialmente organizado por António Alberto Ramos, e
publicado na sua obra Cooperativa de Consumo Piedense, 100 anos de Futuro,
(Edição da Junta de Freguesia da Cova da Piedade, 1994).
14 Projecto de História Oral iniciado em 2005, no âmbito da preparação da Exposição
“Associativismo e Cidadania”, organizada pela equipa técnica do Museu da Cidade
de Almada, coordenada por Ângela Luzia. A exposição realizou-se entre outubro
de 2006 a dezembro de 2007, em estreita colaboração com diversas associações,
ativistas e dirigentes associativos do Concelho, para assinalar a diversidade e perti-
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que ao longo de um século construíram horizontes de esperança, na luta
pela liberdade e pelos direitos dos trabalhadores. A CCP está ainda incorporada nos indivíduos, nas famílias e nos grupos profissionais e politico-ideológicos que ao longo de gerações a edificaram como baluarte contra
o fascismo e espaço de aprendizagens e sociabilidades necessárias à
construção do futuro. O estudo que realizei em 2004-2005, do qual parto
para a construção deste texto, procurou resgatar as memórias de um grupo
de associados como exemplos para as gerações vindouras, porque a consciência de lutar pela comunidade ideal é tão importante no presente como
foi no passado, e sê-lo-á no futuro.

A Cooperativa são as pessoas, não é o prédio.
Os Estatutos da CCP reflectiam a satisfação das necessidades básicas
dos associados, na maioria operários corticeiros, de maneira a assegurar a
subsistência económica de centenas de famílias: “Esta sociedade tem por
fim fornecer aos sócios os géneros de primeira necessidade e de consumo
ordinário, de boa qualidade, peso exacto e preço módico, facilitando
economias e sua capitalização”15. O trabalho voluntário foi fundamental à
consolidação do projecto cooperativo e à afirmação de competências.
Depois das horas do trabalho é que os idealistas iam para ali aviar as
batatas e o café, trabalho voluntário dos associados da massa trabalhadora. (…) Tinha que ser a rapaziada a dirigir aquilo, tinha de provar que
um trabalhador é um gajo que é capaz, ali é que a malta se fazia.16 Segundo Durkheim (1893), o efeito mais importante da divisão do trabalho
resulta da solidariedade e da consciência colectiva, que uniu os associados
em torno de um ideal comum17. As práticas dos sócios/dirigentes representaram exemplos de trabalho e aprendizagem colectiva que serviram de
modelo às gerações seguintes. A Cooperativa era uma colmeia humana.
Nós ensinávamo-nos uns aos outros e toda a gente fazia por cumprir o

15

16

17

nência do movimento associativo em Almada desde meados do século XIX. “Mais
de cem anos de associativismo em exposição em Almada”, Público de 6 de outubro
de 2016.
Estatutos da Sociedade Cooperativa Piedense, Cap. I, Art.2.º, 27/3/1893, Arquivo
Histórico da CCP.
João Jorge Tavares da Gama (Cova da Piedade, 1926- dirigente da CCP (1953-1967), da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense e do Clube Columbófilo Piedense, foi fundador e presidente da União de Reformados Pensionistas e Idosos do Conselho de Almada (URPICA) e presidente da Junta de Freguesia da Cova
da Piedade (1980-1984).
Émile Durkheim, De la Division du Travail Social, (Paris, PUF, 2007), 200.
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seu dever. (…) Não se desperdiçava nada, absolutamente nada. Porque
sabíamos, cada um de nós, o que custava arranjar dinheiro para cumprir
as nossas missões18. A total dedicação sobrepunha-se às relações e interesses familiares como testemunhou a Elvira Santana Marques, mulher do
dirigente Guilherme Telo Marques (1917-1937): “o meu marido foi um
dedicado amigo da nossa Sociedade e fez grandes sacrifícios por ela.
Tanto que eu cheguei ao ponto de não saber ao certo se gostava mais da
Cooperativa se da própria casa. (…) mas nada se faz sem trabalho e o meu
marido não era pessoa que se poupasse a esforços”19.
A fragilidade económica dos associados orientou as decisões dos dirigentes, conduzindo à criação de uma indústria de cortiça em 1931, que
fracassou por conflitos de interesses entre sócios operários e artesãos de
pequenos fabricos. Mas outras ações e estratégias contribuíram para
minimizar a miséria e a fome das famílias. Quando foi da greve de 1943,
a Cooperativa durante trinta dias sustentou esta população da Cova da
Piedade e a PIDE e as forças da Guarda Republicana instalaram-se para
impedir que as mercearias fornecessem alimentos aos grevistas que eram
os corticeiros.20 Os sócios usaram as cadernetas para consumirem a crédito os bens necessários às famílias dos grevistas, que não eram associados.
A solidariedade de classe está inscrita no Livro de Consumo de Sócios de
1943 e no acerto de contas anual, em que os saldos negativos foram
cobertos pelo benefício do retorno.
Em 1955, com a criação do Posto Médico, beneficiaram as famílias sem
direitos à saúde, oferecendo serviços médicos de especialidade e de enfermagem. Em 1956 compraram a quinta da Argena (Corroios) e implementaram um projecto inovador, articulando a função de cooperativa de consumo
e de produção, com a instalação de um aviário e uma vacaria coordenados
pelo sócio Jaime Nunes da Rosa. O trabalho voluntário do médico veterinário era enaltecido no Boletim Interno: “O Dr. Jaime Rosa nunca cobrou pelo
seu trabalho a mais pequena remuneração. Satisfaz-se com a compensação
moral de nos apresentar uma obra perfeita, modelar, o que é ainda importante – lucrativa”21. O desenvolvimento deveu-se à responsabilidade social e

18

19

20

21

Germano da Costa (Arganil, 1917) dirigente da CCP (1946-1973), presidente em
1946, 1947 e 1950.
Boletim Comemorativo do 75.º Aniversário da Cooperativa, Março de 1968, p. 4,
Arquivo Histórico da CCP.
José da Costa (Arganil, 1923) colaborador da CCP desde 1937, organizou a greve
de 1943 na fábrica Bucknall & Sons, foi membro da comissão instaladora da biblioteca (1949) e tesoureiro da CCP (1980).
Artigo “Uma dedicação”, Boletim Comemorativo do 67.º Aniversário, Março 1960,
Arquivo Histórico da CCP.
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à capacidade empreendedora de dirigentes e colaboradores, informados por
conhecimentos teóricos que consolidaram interesses e valores comuns. A
base forte da Cooperativa foi sempre os seus dirigentes, a nata. Depois há
um conjunto de sócios que colabora, cooperativistas e depois há os outros,
os cooperadores. (…) As cooperativas não se apresentam por acções
teóricas mas por acções práticas realizadas.22

Fases de crescimento da Cooperativa de Consumo Piedense
Mapa e quadro elaborado pela autora

A troca de experiências e de conhecimentos, organizacionais e técnicos, com organizações cooperativas internacionais como Los Cooperadores de Echevarria de Bilbau (Espanha), e a colaboração com técnicos
suecos, contribuíram decisivamente para a modernização da CCP. Os
cooperantes suecos estavam empenhados em desenvolver um programa de
ajuda à América Latina e implementaram em Portugal um projecto piloto
– o Plano Ames – delineado pelo presidente da Kooperativa Förbundet
22

Raul Costa (Cova da Piedade, 1937) filho do dirigente João Costa (presidente da
Associação de Classe dos Corticeiros de Almada) iniciou a colaboração na CCP na
comissão cultural de 1957, foi vice-presidente da direcção em 1967, secretário da
direcção em 1968-1969 e 1984-2005, membro da Comissão Local da Puricoop
2006-2015.
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(KF), John Walter Ames. Apesar das suspeitas sobre o “caracter popular”
do movimento cooperativo português durante a ditadura, na visita à CCP
John Ames comprovou que esta representava uma actividade economicamente independente e de oposição ao Estado Novo23. Em 1962 adquiriram
por dois mil contos os terrenos anexos ao edifício sede, e implementaram
o primeiro supermercado do concelho de Almada. A CCP foi então considerada pela Federação das Cooperativas Suecas como a maior cooperativa
da Península Ibérica, por abranger um conjunto de serviços sociais e
culturais que transcendiam o âmbito da actividade económica.
Organograma da CCP de 1965

Boletim Interno, Ano I, n.º. 1, 1965, p. 7.
23

O cooperativismo sueco continuou a acompanhar o português, sendo a assistência
fundamental para o equipamento do Inscoop e para as primeiras acções de formação dos seus funcionários. O Plano Ames foi acompanhado por uma Comissão
interna da Unicoope, sendo aprovado um programa de ação para 1965, que permitiu o desenvolvimento de projectos mais audaciosos para o movimento cooperativo
português. Os boletins cooperativos da CCP testemunham as visitas assíduas de
técnicos suecos, mesmo após o 25 Abril de 1974.
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O organograma de 1965 testemunha a diversidade de serviços e a complexidade da CCP, cujo reconhecimento internacional contribuiu para a
consolidação, manutenção e prestígio dos seus dirigentes, junto da comunidade local e de associações congéneres, nacionais e europeias. Ao longo do
tempo o título de “maior Cooperativa da Península Ibérica” transformou-se
num mito unificador, necessário à coesão social em tempos de crise. Na
década de 1970, a implementação de cadeias multinacionais de supermercados agravou a situação económica. A forte concorrência do mercado, bem
como as técnicas utilizadas de promoções, baralharam os consumidores da
Cooperativa e os seus dirigentes não souberam reagir a isso. (…).24 A
restruturação económica exigiu o fim do consumo a crédito e do retorno do
lucro, medidas que desagradaram aos associados. A instabilidade económica instalou-se, agravada pela pressão do próprio Estado25 e a cerrada vigilância da PIDE/DGS sobre as actividades culturais que o regime temia26.

Uma cultura de resistência e de oposição à ditadura
A criação de bibliotecas e o acesso à cultura foram matérias prioritárias
do movimento associativo dos finais do século XIX, plasmadas nas “Reformas de Carácter Económico” do Programa do Partido Socialista, aprovado na II Conferência Nacional Socialista em Tomar, em Outubro de 1895:
Criar uma biblioteca federal, com sucursais, composta de estatutos e
relatórios de associações, jornais operários, jornais estranhos, contendo artigos, noticias ou alusões referentes às associações e ao movimento operário em geral, livros, folhetos, panfletos, em português
ou noutra qualquer língua, que tratem do movimento operário, antigo
e moderno, ou de assuntos com que este se relacione, quaisquer escritos a compulsar nos trabalhos de critica, análise, história e outros que
tiverem de ser feitos pelas associações ou pela Federação.27
24

25

26
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Alfredo Canana (Silves, 1935 – Almada, 2019) exerceu a profissão de jornalista na
imprensa local e nacional, foi membro de diversas comissões culturais da CCP e
uma referência na vida cultural almadense.
A 24 de Julho de 1968 a CCP recebeu um Termo de Notificação da PIDE/DGS, em
cumprimento do despacho do Ministro do Interior, obrigando a requerer a aprovação de novos estatutos, “sob pena de ser considerada como associação secreta”.
ANTT, Arquivo PIDE/DGS, Sociedade Cooperativa Piedense, Proc. 5191 CI (1),
pasta 1, NT-1305, Confidencial n.º 718/68.
Em 1968, o Director da PIDE/DGS, em resposta ao ofício do Chefe do Posto de
Setúbal, exigiu a notificação dos dirigentes da CCP, proibindo, “até nova ordem, as
reuniões que, sob o rótulo de culturais, ali costumam realizar-se”. ANTT, Confidencial 191-C.I. (1) do processo citado.
Carlos Fonseca, História do Movimento Operário e das Ideias Socialistas em
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O primeiro documento da CCP que testemunha os mesmos objectivos
data de uma proposta de alteração dos estatutos de 1929, elaborada por uma
comissão composta pelos sócios Francisco Tiago de Oliveira, João Guerreiro e Jaime Ferreira Dias. “Esta Sociedade tem por fim: (…) 2.º. Fundar
escolas, criar cursos de educação social, instituir bibliotecas, promover e
efectuar a propaganda dos princípios cooperativistas, associativos, etc.”28.
Os estatutos não foram aprovados, mas as ideias não se desvaneceram. Em
1940 a biblioteca foi impulsionada pelo dirigente João Costa (1939-1947),
anarco-sindicalista do 18 de janeiro de 1934, e António de Campos Aguiar,
controlador do PCP em Almada29. Na Acta da Assembleia Geral de 1941 a
direcção cessante destacava a organização embrionária da biblioteca, como
“um empreendimento útil (…) um bom início com tendência a desenvolver-se e para a qual as Direcções devem ter em consideração o carácter educativo a que se destina”. Mas o projecto de ensino ficava por cumprir: “Lastimamos não nos ser possível na nossa gerência a criação de uma escola
primária (…) cujo desejo há muito vem sendo manifestado pelos associados. (…) aspecto apelador, às novas Direcções para não descurarem o
assunto logo que se torne oportuno a sua indispensável realização”.30
Em 1959, a Comissão Cultural da biblioteca fazia o balanço das suas
actividades no Boletim Cooperativista, como exemplo a seguir pelas suas
congéneres nacionais
Uma Biblioteca, fonte inesgotável de cultura e sabedoria, é indispensável e, cremos, fundamental. Foi por aí que começámos e dispomos hoje de mais de 3.000 volumes, número que estamos constantemente a aumentar. (…) uma Secção Escolar, que mantém
vários cursos especializados, como Dactilografia, Caligrafia, Noções Gerais do Comércio, Idiomas (francês e inglês), Corte e Costura…; uma Secção de Excursões, que organiza anualmente excursões a vários pontos do País…; uma Secção de Cinema que, dispondo de moderna aparelhagem de projecção…; uma Secção
Desportiva, destinada a promover a prática do desporto entre a juventude da Cova da Piedade agremiada na Cooperativa e até fora
dela; um Boletim informativo e cultural, publicação periódica de
utilidade indiscutível… (…) No capítulo das realidades imediatas,
sugerimos que todas as cooperativas criem um fundo especial des-

28
29

30

Portugal. IV – Greves e Agitações Operárias, (Lisboa, Publicações Europa-América, s.d.), 267.
Livro de Actas da Assembleia Geral, Lote1/B, 1936-1952, Arquivo Histórico da CCP.
Alfredo Canana, “As bibliotecas da Cova da Piedade”, Jornal de Almada, n.º 206,
de 30 de Novembro de 1958, p. 1
Livro de Actas da Assembleia Geral, Lote1/B, 1936-1952, Arquivo Histórico da CCP.
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tinado às suas Comissões Culturais, dando-lhes meios para trabalharem pela Causa, pois muito há ainda que fazer. A Cooperativa
precisa ser, além de defensora da nossa economia, a criadora de
uma vida diferente, menos materialista, mais afastada da ignorância, da doença e da miséria física e espiritual.31

A homenagem ao escritor Alves Redol, a 30 de julho de 1962, serve de
exemplo à inúmeras atividades culturais da biblioteca, com a inauguração
da estante Alves Redol, com cerca de 300 obras, e o descerrar de uma
fotografia do escritor, que se juntou às de Ferreira de Castro, Fernando
Namora, Soeiro Pereira Gomes, Romeu Correia e Érico Veríssimo. No
final da homenagem Alves Redol proferiu a palestra: “A Minha Experiência de Escritor”, autografou alguns exemplares dos seus livros e deixou
uma mensagem no Livro de Honra, que testemunha a passagem pela CCP
das figuras mais ilustres da cultura portuguesa.32 Por dentro da Cooperativa Piedense passou a grande nata da intelectualidade portuguesa, foi aí a
nossa Universidade. Esses intelectuais, esses escritores, quando passavam a porta da Cooperativa transformavam-se. Entravam noutro mundo e
pensavam que as suas ideias tinham realização. Passavam de uma sociedade repressiva para uma sociedade democrática33.
Durante o Estado Novo (1933-1974) a criação de bibliotecas no concelho de Almada representou uma estratégia de oposição ao regime,
protagonizada por jovens voluntariosos orientados pelo Partido Comunista
Português (PCP). A principal missão era divulgar uma cultura democrática, que formasse novas mentalidades e visões do mundo. O acesso a obras
literárias proibidas pela censura, e a discursos proferidos por escritores e
intelectuais oposicionistas, contribuíram para a consciencialização política
de uma nova geração. Era um voluntarismo orientado, naquela altura a
gente não se apercebia bem, fazíamos as coisas, era preciso comprar
livros, ir buscar livros do escritor tal … (…) A direcção local do Partido
Comunista sugeria muitas coisas dessas. (…) É preciso ressalvar que nas
Comissões a maioria não seriam comunistas, (…) faziam as coisas porque
eram coisas ajustadas, porque era importante fazer-se.34 Os elementos
mais idosos e experimentados, vindos de uma tradição anarco-sindicalista,
detinham o “capital simbólico” de resistentes políticos que inspirou os
31
32
33
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Boletim Cooperativista, N.º 66, Abril, 1959, pp. 1 e 6.
Boletim Cooperativista, N.º 106, Agosto, 1962, pp. 6 e 12.
Raul Costa, anteriormente citado.
Raul Antunes Cordeiro (Idanha-a-Nova, 1930) aderiu muito jovem ao MUD
Juvenil, destacando-se como dinamizador cultural da CCP e da SFUAP. Foi preso a
28 de Outubro de 1958, acusado de ser membro do PCP e durante seis anos passou
pelas principais cadeias do regime.
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jovens de ambos os sexos. As mulheres, marginalizadas das direcções
associativas, lideraram a jornada grevista de 1943 de protesto contra a
carestia de vida, que paralisou o comércio em Almada35, participaram nas
comissões culturais e nas campanhas da oposição. Duplamente exploradas
e subalternizadas, recebiam salários inferiores aos homens, mas nas prisões da ditadura sofreram as mesmas torturas e humilhações dos seus
camaradas.
Nos Arquivos da Torre do Tombo, o processo da PIDE/DGS de título
genérico “Associações” reúne pastas de colectividades e associações de
diversas regiões do país, que testemunham o interesse do regime pelas
suas actividades culturais36. Na pasta da CCP a vigilância da polícia política e as perseguições aos associados conotados com o PCP está amplamente documentada, de 1958 a 1970, em inúmeros relatórios que remetem
para processos individuais37. O Registo Geral de Presos testemunha que
mais de uma centena de homens e mulheres do concelho de Almada foram
detidas e torturadas por participarem em movimentos grevistas e nas
campanhas presidenciais de oposição ao regime38.
A campanha presidencial de Humberto Delgado (1958) mobilizou o
país e o concelho, com a actividade subterrânea de oposição tecida nas
colectividades locais. Os jovens do MUD Juvenil foram os principais
dinamizadores, na organização de sessões, distribuição de propaganda e
pichagem nas paredes, com frases e palavras de ordem contra o regime.
No rescaldo, a vaga de prisões afectou centenas de famílias almadenses,
entre as quais de sócios da CCP.39 Na Acta da 1.ª Reunião da Comissão
para o estudo do Fundo de Assistência, realizada a 14 de Outubro de
1959, o sócio André Santos apresentou uma proposta de apoio às famílias
dos presos políticos, que apelava “ao dever moral dos corpos” gerentes em
tentar “apressar a liberdade do associado a auxiliar, solicitando a colabo35
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Sónia Ferreira, A Fábrica e a Rua: Resistência Operária em Almada, (Castro
Verde, Ed. 100 Luz, 2010).
ANTT. PIDE/DGS, CI (1), Processo 5.191 (Associativismo).
ANTT. PIDE/DGS, CI (1), Proc. 5.191, Cx. 1.305, Pasta 1, Sociedade Cooperativa
Piedense.
Paulo Jorge, A oposição ao Estado Novo no concelho de Almada (1933, 1958),
(Lisboa: Edições Colibri, 2019).
António Neves Policarpo e Fernando de Brito Mateus, Cova da Piedade da Republica ao 25 de Abril, (Junta de Freguesia da Cova da Piedade, 19999); Dulce Simões, Memórias, Sociabilidades e Resistências: O caso da Cooperativa de Consumo Piedense, (Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2017); Paulo Jorge, A oposição ao
Estado Novo no concelho de Almada (1933, 1958), (Lisboa: Edições Colibri,
2019).
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ração sem despesas, de um advogado amigo do Cooperativismo, para
lembrar qualquer pormenor que auxilie a sua defesa ou defendê-lo mesmo
perante os tribunais”.40 A proposta não foi aprovada, mas outras formas de
solidariedade foram empreendidas por mulheres. Na Comissão Cultural
juntávamo-nos, reuníamo-nos para termos ideias para arranjar dinheiro
para pessoas necessitadas, em especial famílias dos presos políticos.41
Pôr cabazes lá na mercearia para que se enchessem, cada um dava o seu
bocadinho. E depois levar para a família dos presos, foi uma batalhação
mas eu gostava daquilo.42
O Estado Novo nunca conseguiu controlar as actividades oposicionistas nas colectividades do concelho, e subestimou a capacidade organizadora e mobilizadora do PCP. A GNR foi o braço repressivo, em estreita
colaboração com a polícia política, sendo frequente investir a cavalo sobre
os manifestantes, ou no átrio da sede da CCP, como ocorreu em 1961 na
sequência do golpe de Beja. A prática da intimidação constituiu um dos
pilares da estrutura do medo, em que o regime político sustentou “a arte
de saber durar”43. Mas a cultura de resistência transmitida nas associações
almadenses instituiu códigos, que permitiram aos indivíduos decifrar o
significado das lutas e dos símbolos que conferiam sentido às suas vidas.
A Cooperativa foi uma grande escola, uma escola de vida, tanto mais que
quando chegou o 25 de Abril e foi necessário encontrar pessoas para
dirigirem as autarquias, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, foi à
Cooperativa e às colectividades que foram buscar essas pessoas, porque
tinham experiência de gestão. Quem é capaz de gerir uma cooperativa
com três mil sócios era capaz de dirigir uma Câmara Municipal sem
problemas, e fomos capazes44.
40
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Actas da Comissão para o Estudo do Fundo de Assistência, Lote n.º 201, 1959-1960, Arquivo Histórico da CCP.
Maria Vitorina Pereira Baptista (Grândola, 1930 – Almada, 2019), presa política
em 1952, fixou-se na Cova da Piedade em 1953. Foi funcionária da CCP, colaborou em diversas comissões culturais e foi militante do PCP. ANTT, PIDE/DGS,
Serviços Centrais, processo crime 160/52, NT 5077.
Sofia do Nascimento Pinto (Silves, 1924 – Cova da Piedade, 2016) operária
corticeira, membro do Movimento pela Paz, foi presa em 1953 “por actividades
subversivas”. Militante do PCP, participou na campanha de Norton de Matos e de
Humberto Delgado e colaborou em diversas comissões culturais da CCP. ANTT,
PIDE/DGS, Registo Geral de Presos, liv. 107, registo n.º 21351.
Fernando Rosas, Salazar e o poder A arte de saber durar, (Lisboa, Tinta-da-China,
2015).
Fernando Brito Mateus (Setúbal, 1932 – Cova da Piedade, 2007), dedicou vinte
anos da sua vida ao projecto cooperativo, acumulando funções directivas na CCP e
em outras colectividades locais com a de presidente dos Armazéns Centrais da
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O cooperativismo como horizonte de esperança
A CCP é “um lugar de memória”, em que as trocas materiais e simbólicas reflectiam a ação social e política de homens e mulheres empenhados
no processo de transformação da sociedade. A utopia que os orientou
consolidava a igualdade de direitos e deveres perante a troca, como valores estruturantes daquela que foi considerada a maior cooperativa da
Península Ibérica. A força colectiva das ideias, forjada no trabalho voluntário de muitos e de muitas, consolidaram o projecto cooperativo como
alternativa de sobrevivência económica, de combate ao sistema capitalista
que determinava e determina a esfera de autonomia dos cidadãos em todas
as áreas da vida social. As acções de resistência e oposição à ditadura
acompanharam as dinâmicas do movimento operário por direitos fundamentais, inseridas em contextos de aceleração histórica que perpetuam
simbolicamente a memória antifascista no concelho de Almada. As organizações cooperativas representam uma longa história de conquistas e
derrotas, de contradições humanas, de teorias e utopias que são necessárias ao porvir. As lutas pelo futuro exigem visões orientadas para uma
globalização da solidariedade e da reciprocidade, do desenvolvimento
económico sustentável, do comércio justo como condição do comércio
livre, da redistribuição e do respeito pela diferença, da cidadania pós-nacional e do aprofundamento da democracia, na defesa da liberdade, da
igualdade e da fraternidade como valores basilares das sociedades.

Unicoope. Após o 25 de Abril de 1974 desempenhou diversos cargos políticos nas
autarquias locais. Membro da Comissão Concelhia de Almada do Partido Comunista Português (1977) foi galardoado com a Medalha de Ouro da Cidade de Almada
(2000), entre outras obras destaca-se: Há Sempre Alguém que Resiste, edição da
Junta de Freguesia de Cova da Piedade.

