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Associações Sócios Dirigentes Colaboradores

CCP 30 12 3

SFUAP 28 11 2

CDP 14 2 -

URPICA 13 4 -

CRP 8 1 -
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1848 - Sociedade Filarmónica Incrível Almadense 
1956 - Associação dos Artistas Almadenses 
1958 - 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 1º 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 1º de Dezembro (Almada)
1888 - Bombeiros Voluntários de Almada 
1889 - Sociedade Filarmónica União Artística Piedense
1891 - Sociedade Cooperativa de Consumo 1º 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
1906 - Clube Recreativo José Avelino (Cacilhas)
1910 - Clube Recreativo Charnequense

Associações e coletividades  do concelho de Almada (1848-1910)
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“A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção em que os
homens nasceram, ou entraram involuntariamente. A consciência de classe é a forma como essas
experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias
e formas institucionais”

E. P. Thompson. 2004. A Formação da Classe Operária Inglesa. São Paulo: Paz e Terra, p. 10.

“Todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens desempenham na sociedade a
função de intelectuais. (…) fora de sua profissão, desenvolve uma actividade intelectual qualquer, ou
seja, é um “filósofo”, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo,
possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou modificar uma
concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de pensar”.

Antonio Gramsci.1982. Os intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 8.
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Sedes da Cooperativa de 
Consumo Piedense

Sócios fundadores, 1893

2015
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A Cooperativa era uma colmeia humana. Nós ensinávamo-
nos uns aos outros e toda a gente fazia por cumprir o seu
dever. (…) Não se desperdiçava nada, absolutamente nada.
Porque sabíamos, cada um de nós, o que custava arranjar
dinheiro para cumprir as nossas missões. (…) A nossa
Cooperativa foi uma instituição que foi mãe de muitas
famílias em períodos de crise.

Germano da Costa ( Sobral Gordo 1917) anarco-sindicalista.
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Fases de crescimento da Cooperativa de Consumo Piedense, 1914-1965.
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Era uma família, não quer dizer que não houvessem divergências,
divergências haviam basicamente politicas, uma delas notava-se muito,
era corticeiros/arsenalistas (…) Foi ali que eu fui educado, foi ali que eu
aprendi, foi ali que eu sou aquilo que sou hoje, os conhecimentos que
tenho. Foi ali que culturalmente aprendi e foi ali que eu comecei a
conhecer as pessoas e os princípios de cooperação das pessoas.

Vítor Costa (Cova da Piedade, 1929) militante do PCP, preso em 1952 e 1958.

Raul Cordeiro (Idanha-a-Nova, 1930) militante do PCP, preso em 1958.

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 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.
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ORGANOGRAMA
1965
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A realização dos homens não era no seu trabalho nas
fábricas, mas sim no seu trabalho junto das colectividades,
onde demonstravam as suas capacidades intelectuais, muitas
vezes superiores à dos patrões. (…) 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 democrática.

Raul Fernandes Costa (Cova da Piedade, 1937) militante do PCP.
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A Cooperativa foi espiada durante muitos anos
pela PIDE. (…) Eles não podiam com aquilo, eles
não podiam com o associativismo.

João Gama (Cova da Piedade, 1926) militante do PCP.

Toda a gente sabia que era o PCP que estava
dentro da Cooperativa, porque era o PCP que
lutava para criar imagem daquilo que fazia.

José da Costa (Arganil, 1923) militante do PCP.

RESISTÊNCIA E OPOSIÇÃO À DITADURA
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(...) Na Comissão Cultural juntávamo-nos, reuníamo-nos para termos
ideias para arranjar dinheiro para pessoas necessitadas, em especial
as famílias dos presos políticos. (...) Nessa altura de quem se ouvia
mais falar era dos camaradas comunistas, nada nos faria lembrar que
depois do 25 de Abril se iria encontrar tanto partido.

Vitorina Pereira Baptista (Grândola, 1930) militante do PCP, presa em 1952.

(…) 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. (…) Entraram para a Cooperativa
pessoas, para directores, que não conheciam aquilo, a humanidade
daquilo, as relações das pessoas.

Sofia Nascimento Santos (Silves, 1924) militante do PCP, presa em 1953.

APOIO AOS PRESOS POLÍTICOS
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(…) a Cooperativa foi para mim uma
grande escola, uma escola de vida,
tanto mais que quando chegou o 25 de
Abril, foi necessário encontrar pessoas
para dirigirem as autarquias, Câmara
Municipal e Junta de Freguesia, foi à
Cooperativa e foi às colectividades que
foram buscar essas pessoas, e porquê,
porque tinham uma experiência de
gestão. Quem é capaz de gerir uma
cooperativa com três mil sócios, com
um movimento na ordem dos trinta mil
contos por mês, era capaz de dirigir
uma Câmara Municipal sem problemas.
E fomos capazes, eram poucos aqueles
que não tinham vindo das
colectividades.

Fernando Brito Mateus (Setúbal, 1932) 
militante do PCP.
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Era uma Cooperativa que tinha uma dinâmica diversificada, não era só o
consumo, depois apareceu a quinta, os bens sociais ao nível da assistência
médica, da reforma, dos funerais, tudo isso foi implantado. Não podemos
esquecer que a razão de ser da Cooperativa é privilegiar os trabalhadores
do acesso aos bens de consumo, propriamente dito aos bens alimentares
e isso foi muito importante para os trabalhadores.

Mário Araújo (Cova de Piedade, 1935) militante do PCP, preso em 1967.
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AVISO da suspensão da actividade comercial da CCP , 26 de janeiro de 2016
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OBRIGADA!
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Colóquio Internacional “Cem anos de Partido Comunista Português”, IHC 

Lisboa, 4 a 6 de nov. 2021. 
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Resumo 

No concelho de Almada, à semelhança de outros contextos industriais, a classe operária encontrou 

no associativismo um instrumento de emancipação social, de combate ao sistema capitalista e de 

oposição e resistência à ditadura. Durante o Estado Novo (1933-1974), a criação de bibliotecas 

em cooperativas e colectividades representou uma estratégia de oposição ao regime, 

protagonizada por jovens afectos ao Partido Comunista Português, decididos a reinventar o 

mundo. A principal missão era promover e divulgar uma cultura democrática, que contribuiu 

decisivamente para a consciencialização política da classe trabalhadora. A 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. Neste contexto, destaca-se a acção dos associados da 

Cooperativa de Consumo Piedense (CCP), fundada em 1893 por operários corticeiros e artesões, 

empenhados na concretização de um projecto económico, social e cultural. Ao longo do processo 

histórico, anarco-sindicalistas e comunistas regeram os destinos da CCP, 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, cursos profissionais e de cultura geral, e a organização de 

actividades culturais que ameaçaram o regime fascista. O Estado Novo nunca conseguiu controlar 

estas actividades e subestimou a capacidade organizadora e mobilizadora do PCP no seio das 

coletividades, independentemente da acção repressiva da GNR e da PIDE/DGS. As acções de 

resistência e oposição à ditadura acompanharam as lutas do movimento operário em contextos de 

aceleração histórica que moldaram a identidade cultural do concelho de Almada. Nesta 

comunicação analiso o simbolismo da CCP como referência do cooperativismo nacional e 

internacional, na estreita ligação com a história e a memória colectiva, centrada em actividades 

culturais e políticas que permitiram aos associados comunistas decifrarem o significado das lutas 

que conferiram sentido às suas vidas.  
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