Cooperativa de Habitação e Construção de Aveiro, CHAVE, CRL

História da Cooperativa CHAVE
Passado
Estamos em 1977 e, nos locais com maior número de trabalhadores, existia uma capacidade organizativa e maior
consciência de classe. A este nível encontrava-se a Caixa de Previdência de Aveiro em cujos quadros tinha
ingressado, havia poucos anos, um grupo considerável de jovens.
Debatiam-se os problemas em comum e, neste sentido, um dos que fazia sentir com mais premência era o da habitação.
Um dia, ainda em 1977, lançam a ideia de formarem uma associação com a finalidade de construirem habitação colectiva.
Após muitas reuniões e pesquisas descobrem as vantagens da solução cooperativa.

Estava lançado o embrião da Cooperativa de Habitação Económica de Aveiro. A denominação a adoptar foi a de CHAVE por
na sigle estarem contidas as iniciais de cooperativa (C); habitação (H) e Aveiro (AVE).
Em Fevereiro de 1978 foi aprovado o projecto de estatutos da cooperativa. AInda em 1978 obteve-se da Câmara
Municipal de Aveiro a reserva de terrenos para 200 fogos, na zona do Liceu.
Em 1979 é o ano da oficialização da Chave com a publicação dos estatutos em Diário da República.
Começou então uma longa espera e só em finais de 1986, princípios de 1987 foi possível dar início à construção do que é hoje
a Urbanização Chave.{mospagebreak title=Presente}Presente
Olhando para os quase 25 anos passados, fica-nos a satisfação do dever cumprido com lealdade e afecto, não sem antes
recordarmos a infinidade de problemas e muita imcompreensão, que até 1987, acarretaram atrasos e custos elevados
ao início da construção das primeiras habitações.
De então para cá importa realçar a transparência de uma gestão que evoluiu, assim como muitos dos nossos
procedimentos.
Começámos com vontade de vencer e mais tarde de sermos diferentes. Vimo-nos envolvidos em várias mudanças
políticas sem nos termos deixado envolver em actividades políticas. Soubemos viver e acompanhar essas mudanças.
Chegámos até hoje apenas suportados nas estruturas que criámos.
Deste modo foi possível atingir o bom nível de desenvolvimento que conseguimos até ao presente.
Este é reconhecido pelas mais diversas entidades. Mas acima de tudo é o reconhecimento dos nossos cooperadores
que com satisfação falam da NOSSA COOPERATIVA. Podemos afirmar com orgulho que a CHAVE é hoje uma
referência positiva no contexto do cooperativismo habitacional da região e do país.{mospagebreak title=Futuro}Futuro
O futuro da CHAVE está e será contextualizado de forma muito diferente daquela que ocorreu em 1977. Hoje, novos
objectivos e desafios surgem, sem falsas facilidades nem grandes dramatismos mas acima de tudo com melhores
estratégias. É hora de conciliar, de forma ponderada, os objectivos estatutários com a realidade social do País. Se o
conseguirmos, e estou certo que assim será, continuaremos fortes e o nosso desenvolvimento continuará visível.
Todos sabemos que o saber colectivo assenta na memória do passado e por isso não quero deixar de agradecer o
contributo dos dirigentes e colaboradores que ao longo dos anos contribuíram para que a CHAVE tenha a notoriedade
que lhe é devida.
Espero que este novo serviço, ao dispor de todos os cooperadores, contribua para uma melhor aproximação e informação. É
seguramente um passo importante no renovar da imagem da CHAVE que a par de outras inciativas irão ser do
conhecimento geral.Joaquim Leal, Presidente da Direcção
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