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       A CASA DE PEDRÓGÃO GRANDE EM LISBOA      
COMO “EMBAIXADA”  E PATRIMÓNIO REGIONALISTA 
                  UMA DÉCADA DE HISTÓRIA  
                                   (2006 – 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO  
     À ASSEMBLEIA GERAL de 16 DE ABRIL DE 2016      
                  

      
 
Aos industriais Marcelino Nunes Correia e Deocleciano Nunes Caetano se devem os 
primeiros esforços para a criação em Lisboa da Casa de Pedrógão Grande. Foram eles que 
lançaram o fermento do associativismo regionalista de acolhimento aos seus conterrâneos e 
irmãos trabalhadores e f ixaram o “objectivo de fazer progredir as povoações do concelho”. 
Com esse intuito “chegaram a enviar aos conterrâneos, em 1931, circulares impressas sobre 
o assunto”, do qual resultou que, “dois anos depois, em 24 de Agosto de 1933, em 
Assembleia Geral da colónia, reunida no Ateneu Comercial de Lisboa, para a aprovação dos 
Estatutos da Casa de Pedrógão Grande, se chegou à realização (desse) sonho”1. Foi isso 
em outros tempos de grandes carências e fraternidade…      
 
        CASA DE PEDRÓGÃO GRANDE, EM LISBOA   
            RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO  
    À ASSEMBLEIA GERAL de 16 DE ABRIL DE 2016                                       
                               (2006  -  2015 ) 
 
                                                                 
1 Vide  “O Pedrógão de Roberto das Neves”, edição da Casa de Pedrógão Grande, em 
Lisboa, 2006, a págs. 107. 
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A CASA  DE PEDRÓGÃO GRANDE, EM LISBOA  
COMO “EMBAIXADA”  E PATRIMÓNIO REGIONALISTA.  
 
- UMA DÉCADA DE HISTÓRIA (2006 – 2015) 
 
 
Celebram-se presentemente 85 anos sobre a ideia da 
fundação da Casa de Pedrógão Grande, uma associação 
regionalista que - aos olhos dos seus promotores - se 
revelasse capaz de assegurar o acolhimento na Capital de 
todos os pedroguenses que aí buscavam trabalho digno e 
melhores condições de vida. Os comerciantes Marcelino 
Nunes Corrêa e Deocleciano Nunes  Caetano lançaram o 
mote e, acompanhados de muitos outros colegas e homens 
de bem, conseguiram que a ideia frutificasse em Lisboa. 
 
Com altos e baixos, consonante com a vida e os vários 
períodos político-sociais que atravessou o país, a sua história 
merece um dia ser contada. Para ela contribuímos quase 
duas décadas na busca do renascimento de uma instituição 
regionalista que em 1998 – quando assumimos os primeiros 
cargos directivos - vivia um dos seus mais difíceis momentos.   
 
Depois de menos de cem associados nessa data, em Março 
de 2004 atingiam-se os 314 e em 2006 excediam-se os 409 

inscritos, revelando bem do acarinhamento conseguido junto 
de pedroguenses e amigos residentes na área da Lisboa e da 
região de Pedrógão Grande. 
 
As ideias existiam e acreditávamos que, com trabalho e um 
indiscutível  “orgulho no passado”, conseguiríamos projectar 
um futuro melhor para a Casa de Pedrógão Grande, em 
Lisboa. Contudo, em princípios de 2004, com o término do 
mandato da Direcção presidida pelo Engº João Coelho, 
constata-se que são poucos aqueles que estão pessoalmente 
disponíveis para assumir novo mandato e renovadas 
responsabilidades. 
 
Em 26 de Março de 2004, os associados presentes na 
Assembleia Geral desse dia reconhecem as dificuldades que 
existem para a constituição de uma nova Direcção 
organizada nos termos estatutários. O actual Presidente da 
Direcção, mesmo assim, aceita formar lista e assumir 
funções, pois não o satisfazia ver terminar abruptamente um 
projecto que ao longo de seis anos ajudara a desenvolver em 
prol do concelho e da promoção da sua imagem, como zona 
de lazer, grande beleza, tradições e um indiscutível potencial 
de desenvolvimento. 
 
Aires B. Henriques aceita o cargo com carácter transitório, 
apoiado por Manuel Rodrigues David (Manolo) na Vice- 
Presidência, até à realização de novas eleições em Maio 
seguinte, em que são reeleitos o Engº Mário Coelho 
Fernandes, como Tesoureiro, e Elizabete Barra, como 
Secretária. São ainda votados o Dr. José Miguel Barão - 
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entretanto convidado para sócio e dirigente - para o lugar de 
Secretário, e um outro jovem - José Maria Correia - como 
Vogal. 
 
Não receamos apontar o meritório trabalho desta equipa, a 
qual desde logo acredita que a Casa de Pedrógão Grande 
poderá ser a grande “Embaixada” pedroguense em Lisboa. E, 
para que isso aconteça, tudo faz, como o demonstram os 
Relatórios e Contas dos exercícios de 2004 e 2005 
(aprovados em Assembleia Geral) e os minuciosos Boletins 
Informativos que publicou ao longo dos anos de 2004 a 2008. 
 
Nem sempre, porém, a boa vontade, o gosto pelos projectos 
em que nos envolvemos e os compromissos familiares e 
profissionais são entre si compatíveis, exigindo-nos por vezes 
a vida opções que lamentamos, mas às quais não nos 
podemos eximir. 
 
Mesmo assim, na ausência de candidatos para assumir novo 
mandato, em finais de 2006 foi possível alcançar-se o 
consenso necessário entre os membros da Direcção para se 
concertarem esforços até finais de 2008, ano em que a Casa 
de Pedrógão Grande festejaria as suas Bodas de Platina, 
marco maior dos seus 75 anos de sobrevivência como uma 
das mais antigas e prestigiadas associações regionalistas do 
país.  
 
Mas mais não seria possível exigir a partir de então aos 
directores que nos acompanhavam desde Maio de 2004. Fôra 
esse aliás o acordo sincero, de boa fé, connosco 

estabelecido, sendo que o trabalho desenvolvido nesse 
período está disponível – como o documentam os vários 
textos que publicamos - para ser avaliado por todos os 
associados. 
 
Impunha-se, a partir de então, encontrar sucessores para a 
Direcção da Casa de Pedrógão, promover a apresentação de 
Contas e marcar eleições para os novos Corpos Sociais. 
Mas, na ausência de candidatos, haveria sempre tempo 
suficiente para a prestação de contas relativas a esse período 
de gestão (2006 a 2008). Na verdade, só muito 
recentemente, a partir de 2015, se começaram a vislumbrar 
as soluções há muito procuradas e que, como cremos, 
terminarão com êxito na próxima AG de 16 de Abril. 
 
O exercício de 2009 correspondeu necessariamente a um 
período de paragem, expectativas e reflexão sobre o futuro 
da Casa de Pedrógão, mas sem que em momento algum foi 
descurada a tentativa de descoberta de eventuais 
interessados em assumir os cargos directivos “vagos”, 
preenchidos em regime de gestão corrente. O Presidente da 
Direcção sente, em consciência, não poder então exigir mais 
aos seus colegas de função e, com naturalidade, assume 
gradualmente - e quase imperceptivelmente - o papel de “fiel 
depositário” de uma instituição regionalista que importa 
preservar e defender nos seus princípios programáticos, 
disso dando oportuno testemunho às gerações vindouras. 
 
As instalações de trabalho da Casa de Pedrógão Grande, 
bem localizadas na Baixa lisboeta, já então estão por demais 
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degradadas (por razões a que somos estranhos) e vão 
exigindo acrescidos cuidados, para os quais se carece cada 
vez mais de fundos apropriados e em número suficiente; facto 
agravado pela circunstância das autarquias pedroguenses – 
designadamente a Câmara Municipal – se alhearem 
totalmente do futuro da sua “Embaixada” em Lisboa, ao ponto 
de lhe atrasarem o pagamento dos subsídios devidos, de lhe 
negarem apoio financeiro complementar (para obras 
urgentes) e, de modo inexplicável, lhe recusarem a sua 
representação em stand na Feira de Ano (Festas do 
Concelho) de 2012. 
 
As condições de utilização e conservação do edifício onde 
funciona a Casa são periclitantes desde o primeiro momento 
(em 1998) em que foram iniciadas novas funções directivas. 
Como bem o reflectem os Relatórios e Contas e os Boletins 
Informativos publicados pela Direcção, as obras foram 
praticamente contínuas e revelaram-se um sistemático 
sorvedouro de dinheiros, pois - apesar da vistoria técnica 
realizada logo de início -, a CM de Lisboa nunca quis tomar 
posse administrativa do prédio onde está instalada a nossa 
Sede social. 
 
As perspectivas de trabalho, já de si poucas, agravaram-se 
com as enxurradas que em finais de 2009 e em Março e 
finais de 2011 destruiram os tectos, paredes e os soalhos das 
nossas instalações no 2º andar. Há que promover então a 
repetidas obras, com carácter de urgência, de modo a 
salvaguardar um espaço de convívio e trabalho, sem o qual 
não tem qualquer sentido a prevista actividade associativa. 

Se esta realidade já por si é desoladora, teremos ainda que 
recordar que, entre Agosto e Dezembro de 2010, o 
tresloucado novo senhorio do prédio decidira-se previamente 
por emparedar (a tijolo) a porta de entrada do edifício (porta 
da rua), não dando hipóteses ao inquilino e às suas centenas 
de associados de usufruírem das suas instalações, 
arrendadas e - para mais - mensalmente pagas e com os 
recibos em dia. 
 
A gravidade de acto tão lesivo dos nossos direitos 
associativos justificou – a 31 de Agosto de 2010 - o pronto 
pedido do Presidente da Direcção para a convocação de uma 
Assembleia Geral de sócios, a par de accionamento judicial 
do senhorio e da reivindicação de indemnização pelos danos 
suscitados.  
 
Mas se este pedido não teve as devidas consequências, o 
mesmo não sucedeu com o procedimento do senhorio que 
continuou nos seus desacatos e destruições incidindo sobre 
os melhoramentos até aí realizados pela Casa de Pedrógão. 
Razão pela qual em Abril de 2013 o advogado da Casa de 
Pedrógão Grande (Dr. José Dinis Marques), e seu Presidente 
da Assembleia Geral, é informado que aquele se “prepara 
para pôr uma acção de despejo à Casa e tudo tem andado a 
fazer para nos criar problemas e dificultar a nossa acção: - 
furou o tubo do gás, arrancou o painel em acrílico com o 
nome da Casa que estava (na rua) à entrada do prédio, tirou 
a luz da escada para o 2º andar, impede-nos o acesso à 
caixa do correio, etc.”. E como não bastasse, entre Novembro 
de 2013 e Março de 2014 a Casa voltou a encerrar por mais 
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quatro meses pois o mesmo senhorio não hesita em mudar a 
fechadura à porta de entrada do prédio e em não entregar 
cópia das novas chaves ao inquilino que ocupa 
ininterruptamente o seu 2º andar desde 1935.  
 
A agonia da Casa de Pedrógão Grande persiste até finais de 
2013, a par da dor e aflição dos seus dirigentes, o que 
contrasta com o absoluto desinteresse autárquico na sua 
existência, como sua possível representação e “Embaixada” 
em Lisboa. Contudo, as eleições para o poder local - que 
tiveram lugar em finais deste ano - fizeram renascer a 
esperança em novos tempos de trabalho e valorização da 
imagem do concelho junto das gentes da Grande Lisboa. Não 
nos enganámos, pois em Outubro de 2014, fruto da 
compreensão unânime do actual Executivo autárquico 
chefiado pelo Presidente Valdemar Alves, antigo Presidente 
da Direcção da Casa de Pedrógão Grande, esta beneficiou 
de um significativo apoio financeiro (3.000 euros), que 
favoreceu o necessário momentâneo desafogo financeiro e 
permitiu a liquidação de algumas dívidas a empreiteiros e 
fornecedores. Estavam assim criadas as condições de apoio 
à transição da gestão da Casa para novos corpos sociais, a 
eleger na próxima Assembleia Geral marcada para o dia 16 
de Abril de 2016.     
 
Diremos, por último, que só a partir de 3 de Março de 2014 se 
pode objectivamente afirmar que a “Embaixada de Pedrógão 
Grande” cerrou portas em Lisboa. Não deixaram, contudo, os 
seus corpos sociais de irem velando para que ela pudesse 
renascer em futuro próximo. Assim se retomaram diligências 

junto do actual Executivo Municipal, presidido por Valdemar 
Alves, e se estabeleceram contactos pessoais com vista à 
detecção e aliciamento de eventuais pedroguenses 
interessados em assumir os destinos da Casa.  
 
Pensamos que estão encontrados e trabalhando para que a 
16 de Abril de 2016 possam ser eleitos de pleno direito. 
Empenhamo-nos que possa ser uma figura feminina – a 1ª 
Presidente mulher da Casa de Pedrógão Grande.  
 
E, também por isso, desde já desejamos aos nossos 
continuadores os melhores augúrios e felicidades no 
desempenho dessa missão. 
 
E que com eles todos colaboremos, para bem da nossa 
“Embaixada” e do concelho que representa na Capital… 
 
                 + + + 
 
Resta-nos dar cumprimento ao solicitado na convocatória 
promotora da Assembleia Geral de associados marcada para 
16 de Abril de 2016. Nesse sentido se juntam os documentos 
que seguem quanto relativos aos respectivos pontos da 
ordem de trabalhos:  
  
 1. Apresentação do Balanço e Contas dos Exercícios  
                de 2006 a 2015;  
   
            2. Orçamento e Plano de Actividades para 2016. 
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Fachada do prédio onde funciona desde 1935, no seu 2º andar, a Sede da Casa de 
Pedrógão Grande, em Lisboa, na Rua das Portas de Santo Antão, nº 159. Nas suas 
imediações o Pátio do Tronco, a cuja cadeia um dia recolheu o génio e truculento Luís de 
Camões que, ao passar pelo Convento de Nª Sª da Luz de Pedrógão Grande, cantou o seu 

fresco e encantador “Pomar Venturoso”. À esq., na base da porta, podem ainda ver-se 
restos dos tijolos de emparedamento da entrada do prédio (em Agosto de 2010).  
 

   
 
BALANÇO E  RESULTADOS  
DOS EXERCÍCIOS DE 2006 - 2015 
 
Nos termos estatutários, e de acordo com os pressupostos de 
Convocatória de 25 de Fevereiro de 2016 do Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da Casa de Pedrógão Grande (Dr. 
José Dinis Marques), cabe ora à Direcção desta associação 
regionalista fazer o balanço da sua actividade no decorrer dos 
últimos 10 anos de existência e prestar contas quanto aos 
exercícios de 2006 a 2015. 
 
 

1. Contas de exploração  
e actividade associativa  

 
Para uma maior facilidade de análise, dividimos esses anos – 
sintetizados sobre os Mapas 1 e 2 - em três períodos 
principais, a saber:  
 
1º Período – De 2006 a 2008 – Fase de trabalho e 
idealizações, que poderemos apelidar como o “período áureo” 
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da actividade da Casa, em que o desenvolvimento das suas 
acções culturais, lúdicas e recreativas, atingiu o seu máximo 
de cumprimento dos objectivos programáticos e possível 
satisfação dos seus dirigentes e associados. 
  
Trata-se de um período em que as Receitas Correntes totais, 
no conjunto desses três anos, ascendem a 15.768 euros, 
determinadas basicamente pela cobrança de quotas e 
donativos dos associados, pela venda de livros e 
significativas comparticipações de várias entidades públicas e 
privadas com vista a suportar os seus elevados custos de 
produção. 
 
Neste período as Vendas totais dos três livros, concebidos e 
editados pela Casa, estimam-se entre os 4 e os 5 mil euros, 
reforçando as receitas previamente conseguidas através dos 
patrocínios do Montepio Geral (2.500€), Governo Civil de 
Leiria (2.000€) e Câmara Municipal de Pedrógão Grande 
(1.750€), num total de 6.250 euros. 
 
Por sua vez, as Quotizações anuais e donativos dos 
associados revelam-se como importantes activos, oscilando 
sensivelmente entre os 1.200 euros (2008) e os mais de 
2.920 euros (em 2007), ainda que mantendo-se uma 
deficiente prática de cobranças – mas susceptível de ser 
melhorada – que vinha de anos anteriores. 
  
No mesmo período as Receitas Extraordinárias totais atingem 
os 10.828 euros, na sua maior parte originadas por Subsídios 
angariados para obras e gestão corrente (5.250€), obtidos 

junto da Câmara Municipal de Pedrógão (em 2006) e como 
receitas arrecadadas aquando das comemorações dos 75 
anos da fundação da Casa (2.498€) em 2008. 
 
As Despesas Correntes correspondem às despesas fixas de 
manutenção da Casa, mensalmente a suportar com a renda 
das instalações, consumos de água, gás e electricidade, 
comunicações telefónicas e custos de expediente normal, que 
no seu todo ascendem em média a 2.090 euros/ano.  
 
Nas Despesas Extraordinárias englobam-se os custos com as 
actividades regionais, sócio-culturais e outras, 
correspondentes em média a cerca de 3.400 euros/ano, em 
que são de anotar as assumidas com as celebrações em 
finais de 2008 (num restaurante de Palmela) do 75º 
Aniversário da nossa Casa, num ambiente fraterno e 
regionalista de grata homenagem a quantos – com empenho 
e dedicação - a ajudaram a manter nos seus últimos 25 a 50 
anos de afirmação existência. 
 
Num total de 37.857 euros registados como Despesas Totais, 
para o conjunto desses três exercícios, mais de metade 
(19.211€) foram assumidos como custos com a edição de 
livros e postais ilustrados sobre o concelho, a região do Cabril 
e o Vale do Zêzere, como forma – na ausência de idênticas 
iniciativas autárquicas - de promover tão belos locais a nível 
nacional. A diferença para o total foi despendida com as 
actividades sócio-culturais e recreativas (4.814€), 
homenagem ao poeta Roberto Pedroso das Neves (no 
centenário do seu nascimento), comemorações das Bodas de 
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Platina da Casa (2.620€), obras e reparações gerais, a par 
dos custos fixos (4.935€) e outros variáveis de gestão e 
manutenção da Sede. 
    
2º Período – De 2009 a 2013  – Corresponde ao “período 
negro” da existência da Casa de Pedrógão em Lisboa, que 
caracterizamos sobretudo pela incidência negativa de 
factores externos, estranhos à vontade dos seus dirigentes, e 
basicamente traduzidos pela degradação das condições 
físicas das instalações da Sede – essenciais ao bom 
acolhimento dos associados - e pela actuação espúria de um 
senhorio objectivamente centrado no seu propósito pessoal 
de expulsar a nossa Associação do prédio (que representa 
como cabeça de casal de uma herança indivisa e 
problemática, com difícil solução á vista). 
 
Neste período a actividade da Casa está praticamente 
reduzida a uma actuação mínima - aquela que um “fiel 
depositário” de bens possa honradamente assegurar -, sendo 
praticamente inexpressiva (vide as Receitas Correntes – 
Mapa 1) a venda de livros e nula a cobrança de quotas a 
partir do exercício de 2010, por razões que mais à frente (em 
ponto específico sobre as “Quotizações”) teremos 
oportunidade de explicar. 
 
Em termos de Receitas Extraordinárias este período traduz-
se pelo fim do recebimento de quaisquer subsídios, 
patrocínios ou doações, qualquer que seja a sua possível 
origem, fruto não só da forçada redução da actividade da 
Casa, mas também das sucessivas restrições, recusas e más 

vontades a que a sua Direcção se foi habituando. Apenas a 
Câmara Municipal de Pedrógão Grande pagou nesse ano 
escassos 250 euros para apoio à gestão corrente, a que 
acresceu de 750 euros com o mesmo fim, como pagamento 
de débitos de anos atrasados. 
 
Trata-se de um período em que, curiosamente, as devoluções 
de dinheiros pela EDP/Lisboagás, fruto de pontuais acertos 
de contagem de consumos de energia, no valor total 1.141 
euros (referentes aos exercícios de 2011 e 2012), excedem 
as comparticipações autárquicas atribuídas no mesmo 
período. 
 
Em termos de Despesas Correntes a situação é em tudo 
idêntica à explicitada para o período anterior (2006-2008), 
pois tratam-se de despesas fixas – da ordem dos 1.300 euros 
anuais - para garantir a Casa aberta. A relativa diminuição 
dos custos médios deste período relativamente ao anterior, 
expressa sobremodo a diminuição das actividades correntes 
de carácter regional e cultural.  
 
Quanto a Despesas Extraordinárias o Mapa 1 reflecte 
sobretudo os custos suportados - entre 2009 e 2012 - com a 
realização de obras e reparações na Sede, em resultado das 
intempéries que se abateram sobre o prédio, originando 
graves infiltrações de água pelos tectos, paredes dos salões 
e escadas, que forçaram a prontas intervenções ao nível dos 
telhados e dos acessos ao 2º andar, com limpezas, remoção 
de entulhos e repetidas reparações de emergência. 
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Só depois de um longo período de incerteza quanto ao risco e 
oportunidade de realização de obras gerais, enquanto não 
houvesse a absoluta certeza de que o senhorio promoveria 
adequada intervenção ao nível dos telhados, a Casa de 
Pedrógão entrou – já em 2012 - em obras, tomadas como as 
mínimas e essenciais para a reposição das suas condições 
de recepção dos associados e garantia da sua 
funcionalidade. O custo total contabilizado nesta rubrica - 
entre 2009 e 2013 - ascende a 4.004 euros, dos quais 2.702 
euros gastos neste último ano.  
     
Nos exercícios de 2009-2010 houve ainda a possibilidade da 
Casa assumir algum protagonismo com a edição de um vídeo 
promocional do concelho, com 5 minutos de duração e um 
custo de 310 euros, e com a feitura de três amplos cartazes 
fotográficos (no valor de 288 euros) para exibição durante os 
festejos anuais na Vila, aproveitando do seu stand na Feira 
de Ano. Aí expusemos cerca de 40 fotos recordando os 
difíceis tempos do pós-guerra (1948) e um animado Cortejo 
de Oferendas – de um pobre e populoso concelho - a favor do 
Hospital da Misericórdia local. 
 
Em resumo, neste “período negro” (2009-2013), claramente 
sem dinheiro e meios (humanos e materiais) de trabalho, 
pouco mais foi possível fazer do que assegurar a 
representação anual da nossa Associação nas Festas do 
Concelho. Mas como, mesmo assim, estaríamos actuando 
acima das nossas possibilidades reais, a autarquia 
pedroguense logo nos quis aparentemente chamar à razão 
retirando-nos em 2012 o stand que, pacificamente, 

sublinhava a nossa luta e resistência na aplicação dos mais 
sãos princípios de convivência, união e fraternidade por que 
sempre se norteou a nossa “Embaixada” regional em Lisboa.  
 
Conseguimos, contudo, com um pequeno investimento (288 
euros), comemorar singelamente – dois anos seguidos - o 1º 
Centenário da Implantação da República em Portugal e 
homenagear alguns dos mais ilustres serranos de ambas as 
margens do Zêzere (v.g., José Jacinto Nunes, José Joaquim 
da Silva Graça e Fernando Bissaia Barreto) e defensores dos 
mais nobres propósitos cívicos (v.g., João Jacinto Fernandes, 
da Liga da Paz, e Casimiro Freire, fundador da Associação 
das Escolas Móveis pelo método de João de Deus) e 
patrióticos (v.g., Alfredo Keil, o autor de “A Portuguesa”, o 
nosso Hino Nacional).  
 
3º Período – De 2014 a 2016  – Período de inactividade, mas 
simultaneamente de “esperança” num futuro melhor, 
alimentada pelo risonho resultado da eleição para a Câmara 
Municipal de Pedrógão Grande de um reconhecido 
associativista e antigo Presidente da Direcção da nossa Casa 
regional em Lisboa, com fortes ligações ao jornalismo 
regionalista; tudo fazendo admitir como estando receptivo a 
negociar uma solução justa para a definitiva resolução dos 
graves problemas materiais, humanos e financeiros da nossa 
associação.  
 
Trata-se de um período de inactividade que 
contabilisticamente o Mapa 1 evidencia sem lugar a 
quaisquer dúvidas. Há a sublinhar apenas a venda - já na 
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parte final de 2014 - de 200 livros à Câmara Municipal de 
Pedrógão Grande, no valor de 3 mil euros, tidos como 
essenciais para a solução dos problemas mais urgentes da 
Casa, ligados à gestão corrente e à necessidade de 
regularização de débitos antigos com as obras de 
recuperação e limpeza dos seus espaços de acolhimento e 
convívio com os associados. 
 
Período também de drástica redução dos custos fixos, para 
praticamente cerca de um terço dos que se registaram no 
período anterior, o que deverá ser assumido como aspecto 
pontual, difíci l de manter futuramente. De facto, encontrados 
que sejam novos corpos socias para o biénio de 2016-2017, 
munidos de desejável dinamismo e realizadas as necessárias 
obras de reposição (recuperação) dos sistemas e 
equipamentos “domésticos” existentes, é estimável que os 
custos fixos da Casa venham a exceder os 2.200 euros 
anuais.  
 
Trata-se de um dado importante a apurar, para que as 
autarquias pedroguenses, sobremodo a Câmara Municipal de 
Pedrógão Grande (à semelhança das congéneres da Sertã, 
Pampilhosa da Serra, Castanheira de Pera e Góis), aceitem 
relançar a sua “Embaixada” regionalista em Lisboa, como 
unidade de prestígio e reconhecido dinamismo, capaz de 
promover eficazmente toda a região que representa, entre os 
cumes da Serra da Lousã e o atractivo, belo e fresco Vale do 
Zêzere. 
 
 

             
       Corpos Directivos e associados da Casa de Pedrógão Grande, em Lisboa,  
                                     em meados da década de 40 do Séc. XX. 

 
 
 
Conta de exploração 
Resumo dos Resultados finais   
 
Em termos de Resultados finais corrigidos o Mapa 1 revela 
valores positivos que, no conjunto dos exercícios de 2006 a 
2009 (Período Áureo), atingem os 8.200 euros, pois aos 
resultados brutos finais apurados (-11.260€) há que deduzir 
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+19.460 euros aplicados em pequenos investimentos (249€ 
em placards) e na edição de livros, postais ilustrados e outras 
publicações (11.211€), significativamente apoiados por várias 
instituições públicas (Governo Civil de Leiria e CM de 
Pedrógão Grande) e particulares (Montepio).  
 
No período subsequente (Período Negro) de 2009 a 2013 
(retirando os custos inerentes a obras e reparações (4.004€), 
os parcos subsídios camarários pagos em 2010 (1.000€) e as 
reposições de dinheiros por acertos de contagem de 
consumos (v.g., EDP/Lisboagás), os Resultados Líquidos 
finais identificam-se com os custos fixos a suportar 
anualmente pela Casa com a renda das suas instalações, 
consumos de água, gás, electricidade, telefones, expediente 
e comunicações.  
 
Também o período final (Período de Esperança), que decorre 
entre 2014 e 2016, repete essa realidade, apesar de agora 
substancialmente reduzidos, com custos fixos médios na 
ordem dos 430 euros anuais, ou seja, a cerca de 1/3 do valor 
que vingou nos períodos anteriores. Facto, contudo, marcante 
que mais evidencia que, mesmo que a Câmara Municipal de 
Pedrógão Grande continuasse a pagar os 250 euros anuais, 
que invariavelmente durante mais de uma década pagou às 
associações concelhias, este subsídio seria manifestamente 
escasso para as necessidades fixas da Casa de Pedrógão 
Grande. Mas nem esses a Casa os recebeu nos últimos cinco 
anos... 
 

 
 
           Em 2011 caíram os tectos. Só não choveram os subsídios… 
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2.  Balanço patrimonial 
 
Tomando ora o Mapa 2, verificamos que - em termos 
patrimoniais - a situação da Casa de Pedrógão Grande 
reflecte necessariamente quanto antes foi dito a partir do 
Mapa 1, de Demonstração dos Resultados da actividade no 
decénio de 2006 a 2015. 
 
Em resumo, e adoptando o mesmo método de análise, em 
função das características reais desses três períodos de 
actividade associativa, constatamos o seguinte: 
 
- Período áureo (2006-2008) . É caracterizado por elevados 
depósitos a prazo (sob a forma de um Fundo de Tesouraria 
subscrito aos balcões do Montepio), sempre superiores a 
6.984 euros nos exercícios de 2007 e anteriores e que, 
acrescidos dos Depósitos à Ordem no Montepio, se revelam 
sempre crescentes no período 2005-2007, em que chegam a 
atingir os 13.247 euros.  
 
A abrupta queda deste activo financeiro em 2008 deve-se a 
apreciável investimento com a publicação do livro “Economia 
e Sociedade em Portugal ao Tempo de Frei Luís de 
Granada”, a par da regularização de compromissos anteriores 
com idênticas iniciativas editoriais, como a reedição 
(concebida em moldes modernos) da obra de Roberto 
Pedroso das Neves (que, a 7 de Setembro de 2007, 
comemorou 100 anos de idade), o que no seu conjunto 
representou 9.928 euros. 

 
A precaução imposta por uma iniciativa editorial como esta 
determinou a prévia angariação de fundos apropriados, 
possibilitando (vide Mapa 3) que em meados de Maio de 
2006 a Casa tivesse praticamente quase que duplicado os 
depósitos a prazo no Montepio, conseguindo elevá-los então 
(Fundo de Tesouraria) a mais de 8.810 euros, cuja maior fatia 
virá a ser aplicada no decorrer do exercício de 2008. 
 
Mesmo assim, em 31 de Dezembro de 2008, no final desse 
período áureo, os activos financeiros da Casa ascendiam a 
mais de 4.343 euros. Apesar das repetidas apresentações 
desse livro ao público, em Pedrógão, Lisboa e Almada, o 
esvaziamento dos recursos humanos efectivos da Direcção 
gerou uma quebra na dinâmica associativa em curso, com 
prejuízo da concretização das vendas de livros e outos bens 
inicialmente previstas. O bafejo de “sorte” da Casa foi que, 
tendo-se editado 1.000 livros, o então Executivo municipal 
adquiriu “generosamente” 50 exemplares da obra. 
 
O excesso de meios financeiros líquidos é, pois, a tónica 
desse período áureo da Casa, secundado por um significativo 
número de livros em stock, dos quais 200 virão a servir de 
suporte ao refinanciamento da Casa em finais de 2014. 
Solução apresentada como alternativa, face à impossibilidade 
invocada pela CM de subvencionar a fundo perdido a nossa 
associação. Questão legal que a nova Direcção em 
perspectiva certamente conseguirá ultrapassar, uma vez 
apresentados e aprovados na próxima Assembleia Geral de 
16 de Abril p.f. o Relatório e Contas da Casa. 
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- Período negro (2009-2013) . O excesso de meios 
financeiros – ainda que diminutos e em gradual decréscimo 
face à inércia então instalada - mantém-se até princípios de 
2011, favorecidos pelos subsídios (designadamente de anos 
anteriores / 2007-2009) pagos em 2010 pela CM de Pedrógão 
e pelas já mencionadas significativas devoluções de dinheiro 
pela EDP e Lisboagás. 
 
Tal facto permitiu inclusive que a Direcção (nos exercícios de 
2009-2010) procedesse a pequenos investimentos (num total 
de 598 euros), com vista à melhoria e manutenção de uma 
imagem viva da associação, que a projectasse como 
preparando-se para o seu renascimento. 
 
Porém, as inesperadas derrocadas dos tectos das instalações 
da Sede, verificadas sobretudo em Março e finais de 2011, 
forçaram ao recurso de todos os fundos disponíveis - já de si 
insuficientes -, pelo que entre os finais de 2010 e de 2013 a 
insuficiência de meios financeiros, comparativamente aos 
activos depositados em Bancos, se acentua drasticamente, 
passando respectivamente de +1.257 euros (em 2011) para  
- 3.234 euros em finais de 2013. 
 
Contudo, neste período negro a Casa manteve sempre 
depositado em Bancos um valor acima dos 543 euros (2013), 
depois de cinco vezes mais (2.541€) três anos antes. O 
esforço com o pagamento dos trabalhos de remoção dos 
entulhos, obras de reposição e refeitura dos tectos, 
consolidação dos soalhos e pinturas a isso obrigou. Em 

consequência, a insuficiência de meios financeiros entre 
finais de 2012 e o homólogo período de 2013 agravou-se em 
cerca de 50%, passando respectivamente de -2.173 euros 
para -3.234 euros. 
 
Em contrapartida os dinheiros depositados em Bancos caíram 
(em 2013) para 1/5 do que eram no início do período 
(2.541€), na proporção inversa do crescente recurso ao 
crédito para obras, facultado por associados (1.763€), 
fornecedores de materiais (716€), empreiteiro (723€) e 
trabalhadores (575€), num total de 3.777 euros, em finais de 
2012. Esta situação de continuados débitos a terceiros - que 
praticamente se arrasta até hoje - só foi possível devida à boa 
relação do actual Presidente da Direcção com os diversos 
intervenientes e à real falta de alternativas de emprego 
atempadamente remunerado. 
 
- Período da esperança (2014-2016) . É neste período que 
os débitos a terceiros - todos eles participantes a seu modo 
na reabilitação das instalações da Sede - atingem o seu 
máximo de sempre (4.129 euros), ao mesmo tempo que os 
Depósitos em Bancos desde o final do período áureo da Casa 
(2008) não se viam tão bem recheados, com quase 3.500 
euros à ordem. 
 
De facto, como já em outro local o sublinhámos, o bom senso 
e sensibilidade da novo Executivo autárquico pedroguense – 
liderado por Valdemar Alves - possibilitou que a Casa de 
Pedrógão pudesse encarar o seu futuro com a esperança de 
poder vir a honrar os seus compromissos com os credores 



 14 

em questão, tendo no decorrer de 2016 já sido liquidados 716 
euros à estância fornecedora dos materiais (Mª do Carmo 
Sampaio), há já quatro anos em débito e há quase outros 
tantos prometidos liquidar. 
 
É se é verdade que a insuficiência de meios financeiros, no 
montante de -1.390 euros, continua a ser a crua realidade 
nesta data (de transição do mandato directivo da Casa de 
Pedrógão Grande), não deixa de também o ser a positiva 
existência neste momento de +2.272 euros depositados à 
ordem em Bancos, no conjunto do Montepio (1.872€) e Caixa 
Geral de Depósitos (400€). 
 
Contudo, razões de prudência e decoro aconselharam a não 
liquidação de todos os débitos ainda em dívida, no valor de 
3.662 euros. É esse o respeito que nos merecem os 
possíveis candidatos que eventualmente se perfi lam para 
assumir a direcção da Casa no próximo dia 16 de Abril de 
2016. É um modesto recurso. Certamente o mínimo exigível 
para as suas necessidades de arranque e contacto com as 
várias entidades com que terão – sem perda de tempo – 
dialogar nos tempos mais próximos. No entanto, passado que 
seja o testemunho, a sua diligência e honorabilidade não 
deixará de se impôr e assumir a seu tempo.  
 
Apenas lhe desejamos sorte, porque certamente ânimo e 
vontade não lhes faltará…  
 
 
 

        
 
A Sede da Casa de Pedrógão Grande recentemente recuperada com a chama dos que 
sempre acreditaram no associativismo e nos homens de boa vontade… 
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3. Aspectos da actividade associativa 

 
 
Quotizações 
 
 
A partir do momento que a associação “CrewHassam” se 
instalou no 1º andar do edifício e, de modo abusivo passou a 
ocupar o 3º e 4º pisos, as condições de normalidade e 
segurança do prédio ficaram gravemente afectadas, com 
destruição das caixas do correio e a colocação - na sua 
proximidade - de uma longa bateria de imundos caixotes do 
lixo. 
 
Na sequência disso, o Presidente da Direcção da Casa de 
Pedrógão decidiu-se pela não cobrança de quaisquer quotas 
aos associados, pelo grande risco de extravio de 
correspondência – eventualmente portadora de cheques e 
dinheiro – que lhe fosse remetida. 
 
Prescindiu-se assim, conscientemente, da principal fonte de 
receitas financeiras da Casa, de modo a salvaguardar a 
imagem de seriedade dos dirigentes e do seu bom 
relacionamento com a massa associativa.  
 
Para mais, na perspectiva de muitos dos associados inscritos, 
a Casa estava aparentemente inactiva, pelo que qualquer 
cobrança poderia ser sempre pretexto para possíveis críticas 

e manifestações de desagrado daqueles que eventualmente 
fossem chamados a contribuir. 
 
Por isso, no longo período em análise (2009-2013), a Casa 
apenas uma vez regista a cobrança de quotas (subscritas 
pelo seu Presidente da Direcção), por pontualmente 
confrontado (2012) com o imperativo de reforço do saldo da 
c/c no Montepio e de modo a prevenir a liquidação da renda 
devida pelo aluguer da Sede. 
 
 
Cheques não rebatidos 
 
O futuro veio dar-nos razão quanto à avaliação dos riscos que 
corríamos pois, à movimentada frequência – noite e dia – do 
prédio, acrescia a apertada proximidade das esventradas 
caixas do correio aos contentores do lixo, num patamar de 
entrada do prédio sempre imundo e onde, não raro, lixo e 
correio eram pontapeados por quem nelas circulava. Assim 
se compreende que, por mais uma vez, correspondência 
escrita remetida para a Casa de Pedrógão tivesse andado 
extraviada e só a destempo nos fosse finalmente entregue, 
originando mesmo que – em situações excepcionais – 
algumas cartas não fossem respondidas e alguns cheques 
nominais acabassem por não ser descontados nos Bancos 
(Montepio). 
 
Estão nessa situação, designadamente, os cheques 
remetidos pelos associados João de Deus Rodrigues (do 
Mosteiro; 15€; 2009), João M. Coito (20€), Paula Cristina 
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Nobre Leitão (20€) e Heitor Antunes Pires (30€) nos 
exercícios de 2009 e 2010, num total de 85€.  
 
Difícil mesmo é avaliar de outras eventuais situações que 
possam ter ocorrido, e para as quais não temos respostas, 
razão também porque preventivamente foi decidido não 
cobrar quaisquer quotas a título de encontros pessoais 
fortuitos, a não ser que qualquer entrevista pessoal fosse 
previamente marcada para a Sede da Casa e contra a pronta 
emissão de recibo. 
 
 
Débitos para com terceiros 
 
Em resultado, sobretudo, das enxurradas e intempéries de 
2009 a 2011, que obrigaram a repetidas limpezas, remoção 
de materiais e reparações, a Sede da Casa viu-se forçada a 
partir de 2012 a proceder a significativas obras gerais para a 
recuperação do seu aspecto limpo e para a criação de 
condições de funcionalidade, para as quais sempre careceu 
de meios financeiros apropriados. 
 
Apesar da ausência de subvenções externas, 
sistematicamente recusadas a partir de 2011 pelo poder local 
pedroguense, as obras prioritárias na Sede não se deixaram 
de realizar, havendo em vista a retoma da sua actividade e 
prestígio passados. De nada valeu lembrar que esta Casa 
regional é a verdadeira “Embaixada” de Pedrógão Grande na 

área da Grande Lisboa e, como tal, possuidora de um 
potencial imenso.  
 
Hoje aí está a Casa para reabrir as sua portas e – de novo - 
apelar à generosidade dos pedroguenses, pois – em resumo 
– alguém suportou financeiramente as obras realizadas ao 
longo dos últimos anos. Foram eles – e porque há que honrar 
compromissos assumidos – os seguintes associados, 
fornecedores e prestadores de serviços (empreiteiros e 
trabalhadores), a quem se deve ainda um total de 3.661,62 
euros, por trabalhos e adiantamentos (empréstimos) 
concretizados após o exercício de 2009: 
 
-Aires B. Henriques (Presidente Direcção)      2.104,35   € 
- José Dinis Marques (Pres. Assembleia Geral)    259,27 
- Pedro Baptista (Empreiteiro)                          723,00 
- António Serrano Lança (operário)                     575,00 
 
 
Subvenções e apoios autárquicos  
 
Desde a primeira hora da sua entrada para a Direcção da 
Casa de Pedrógão Grande que o seu actual Presidente 
afirmou que “a Casa não tem dinheiro, mas sim ideias”, não 
ignorando no entanto que o primeiro potencia 
apreciavelmente a materialização das segundas, desde que 
trabalho e vontade se associem aos projectos em vista e que, 
a cada momento, se suscitem. Assim houve a possibilidade 
de se materializarem projectos associativos - como um 
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passeio náutico (rio Zêzere acima, até à Aldeia do Xisto de 
Álvaro, nos anos de 2005 e 2006); a classificação de uma 
árvore secular; o acolhimento no concelho de uma 
peregrinação dominicana (aquando do 5º Centenário do 
Nascimento de Frei Luís de Granada), etc. - sem que 
houvesse necessidade do dispêndio de importâncias 
significativas, e tudo correndo bem e a contento. 
 
A 14 de Outubro de 2006, aquando do 1º Forum das Casas 
Regionais promovido pela CM de Lisboa, afirmávamos que, 
“contando com o entusiasmo dos nossos associados, ideias 
não nos faltarão. (…) Apenas nos falta que se cumpram as 
promessas anunciadas, e que os autarcas se assumam nos 
compromissos proclamados publicamente, que as ajudas nos 
cheguem atempadamente”. Ao dizê-lo sentíamos a frustração 
dos anos de contenção que já então se faziam sentir ao nível 
das políticas de apoio ao associativismo, em contraste com 
os sinais de degradação crescente que as instalações da 
Sede da Casa iam revelando, deixando adivinhar quão difícil 
seriam o sonho e empenhos pela implantação da nossa 
“Embaixada” em Lisboa. 
 
A mudança do poder autárquico em Lisboa, designadamente 
ao nível da Junta de Freguesia de S. José (actual Freguesia 
de Santo António), área onde a Sede da Casa se insere, 
defraudou as mais sérias expectativas da Direcção da Casa, 
não tendo esse Executivo do PSD honrado o pagamento de 
6.000 euros destinados a obras, os quais haviam sido 
aprovados (e lavrados em Acta) no mandato anterior.  
 

Para além da pompa e circunstância que envolveu também 
aquele 1º Forum das Casas Regionais nada mais se viu de 
concreto até hoje, haja embora as posteriores elogiosas 
palavras (2012) do Dr. Pedro Santana Lopes, do Gabinete de 
Vereadores do PPD/PSD da CM de Lisboa, de que no ponto 
(mais à frente) de “reconhecimento do trabalho da Casa” 
damos orgulhosamente conta. 
 
No que ao poder autárquico pedroguense se refere, a política 
de subsídios e apoios financeiros à Casa de Pedrógão 
Grande nos últimos dez anos foi praticamente inexistente. Em 
2008 a CM de Pedrógão adquiriu 50 livros no valor de 750 
euros e, em 2009, foram pagos com atraso 750 euros, 
correspondentes a 3 anos de subsídios de “apoio à actividade 
corrente”. Mas logo se encontrou um novo critério de 
exigências na repartição de fundos autárquicos para nunca 
mais se contemplar a Casa de Pedrógão Grande, apesar das 
instalações desta “colectividade” continuarem a impôr à 
Direcção em exercício um esforço redobrado de obras e 
canseiras para reabrir as suas portas em prol da comunidade 
pedroguense na Capital…Ou seja, enquanto em Lisboa – 
com a Sede da sua “Embaixada” sempre em obras – a Casa 
enfrentava reconhecidas dificuldades, em Pedrógão Grande 
os responsáveis autárquicos alheavam-se do problema.  
 
Apenas em Outubro de 2014, com a tomada de posse do 
actual Executivo camarário, presidido pelo Sr. Valdemar 
Alves, tal situação se viu corrigida. Melhor conhecedor e 
sensível à problemática associativa, tornou possível que no 
decorrer do exercício de 2014 a Casa de Pedrógão Grande 
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vendesse à autarquia pedroguense 200 livros do seu stock de 
livros, assim se favorecendo o “reequilibrio” das contas da 
Casa e fazendo frente a uma primeira liquidação de dívidas 
atrasadas com empreiteiros e fornecedores de materiais e 
serviços. Assim se criaram igualmente as condições para a 
transição directiva que se aguarda para a Assembleia Geral 
de 16 de Abril de 2016. 
 
 
Relações e apoios institucionais 
 
De sublinhar também a boa receptividade com que a Casa de 
Pedrógão Grande sempre foi acolhida pela Junta de 
Freguesia de Pedrógão Pequeno, com a atribuição em 2008 
de um subsídio de 150 euros, em apoio da edição do livro 
“Espiritualidade e Sociedade em Portugal ao Tempo de Frei 
Luís de Granada”. 
 
Entendimento que se traduzirá ainda em 2013 na edição por 
esta autarquia do livro “Pedrógão Pequeno – Jóia do Cabril”, 
dando acolhimento a antiga proposta da Casa de Pedrógão 
Grande. Sendo da autoria de Aires B. Henriques e Ema Cruz, 
a expressa colaboração desta Casa regional na sua 
concepção e feitura são uma mostra clara do empenho que a 
mesma sempre devotou às relações institucionais e à 
promoção da belíssima região do Vale do Zêzere. 
 
 
 
 

 
 
 
Livros e Publicações 
 
Reconhecendo-se o trabalho escrito como uma das formas 
mais dignas de perpetuar a memória da Casa, ponderaram 
também os seus dirigentes desde a primeira hora que a 
melhor forma de promover o concelho e a região – entre a 
Serra da Lousã e o Vale do Zêzere – seria relembrar e 
divulgar as suas belas paisagens, a par das mais ilustres 
figuras de cidadãos que, por aqui passando ou 
permanecendo (v.g., Alfredo Keil, Jose Malhoa, etc.) 
pudessem suscitar curiosidade e o desejo de melhor 
conhecer o que somos e temos para oferecer. 
 
Teremos que recordar ainda que razões de ordem física, 
relacionadas com o deficiente estado de conservação da 
Sede da Casa, mais justificaram que - como acções 
programáticas - se privilegiasse o trabalho editorial e as 
iniciativas externas que melhor ajudassem a visualizar aquilo 
que queríamos enaltecer, designadamente na área do 
concelho e do encantador vale do Cabril. Nesse sentido 
recordamos, em particular, o local de apresentação das obras 
na área do concelho (v.g., o Solar do Povo Ratinho/Villa 
Isaura, o Recreio Pedroguense, o Salão Paroquial), as visitas 
à Foz da Ribeira de Pera / Penedo do Granada, ao Convento 
de Nª Sª da Luz e a subida do Rio de Zêzere de barco. 
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Na perspectiva anunciada, depois da remota edição da obra 
“O Cabril do Granada – Local de Mística e Poesia”, a Casa de 
Pedrógão editou após 2004 – sob nossa inteira 
responsabilidade - os seguintes outros trabalhos: 
 
 - “O Povo Ratinho”, da autoria do poeta alvarense 
Adriano Pacheco; apresentado na Villa Isaura / Solar do Povo 
Ratinho / Troviscais em Janeiro de 2005;  
 
 - “O Pedrógão de Roberto das Neves”, como reedição 
da brochura editada pela Casa na gerência de 1935 sob o 
título “Pedrógão Grande – Estância de Cura e Turismo”, da 
autoria de Roberto Pedroso das Neves; e incluindo uma nota 
biográfica sobre este pedroguense, da autoria do Coronel 
Manuel Pedroso Marques; apresentado ao público no Recreio 
Pedroguense em Julho de 2006; 
 
 - “Espiritualidade e Sociedade em Portugal ao Tempo 
de Frei Luís de Granada”, que contou a colaboração do 
Instituto S. Tomás de Aquino (ISTA) e a prestigiada 
coordenação dos Profs. Drs. José Augusto Mourão, José 
Eduardo Franco e Ana Cristina da Costa Gomes; 
apresentado no Salão Paroquial de Pedrógão Grande em 
Outubro de 2007. 
 
Além destes trabalhos – como atrás vimos - a Casa colaborou 
em 2013 na feitura do livro “Pedrógão Pequeno – Jóia do 
Cabril”, da autoria de Aires B. Henriques e Ema Cruz e 
editado pela Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno, que 

assim deu acolhimento a antiga proposta da Casa de 
Pedrógão Grande, acentuando uma mais estreita relação 
com esta autarquia da Sertã.  
Iniciativas promovidas 
 
Por razões de espaço e comodidade remetemos os nossos 
associados para a leitura do documento previamente 
publicitado através da internet e da rede social do Facebook, 
com o extenso título de “Para que conste! Cronologia de 
factos. Contributos para a história da Casa de Pedrógão 
Grande em Lisboa. Inicitivas promovidas, contingências e 
imprevistos (2004-2016)”, cuja leitura recomendamos. 
 
 
Projectos abandonados 
 
Relembrando a asserção, adoptada como lema de afirmação 
desta Direcção, de que “a Casa não tem dinheiro, mas sim 
ideias”, a mesma – na ausência de apoios autárquicos 
significativos durante praticamente dez anos – mantém hoje 
plena actualidade. Não foi por falta de dinheiro que deixámos 
de trabalhar e lançar ideias, sugestões e contributos para o 
desenvolvimento do concelho. ´ 
 
Dos muitos ainda que deixámos por executar damos conta 
mais à frente, aquando da apresentação do Plano de 
Actividades para o Exercício de 2016, na esperança de que a 
futura Direcção da Casa encontre junto das autarquias 
pedroguenses e outros eventuais interlocutores (v.g., 
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Montepio, CM de Lisboa, JF de Santo António) os meios 
materiais, humanos e financeiros imprescindíveis ao seu bom 
desempenho.  
 
 
 
Abertura de uma Delegação em Pedrógão  
 
Estimando-se em cerca de uma centena (cerca de ¼ dos 
inscritos) o número de associados da Casa que residem em 
Pedrógão Grande e áreas circunvizinhas, sempre admitiu o 
seu Presidente da Direcção que seria da maior conveniência 
a abertura de uma pequena Delegação na vila-sede do 
concelho, como meio de flexibilizar a sua gestão, suscitar um 
maior envolvimento dos associados, favorecer o processo de 
relacionamento e cobrança de quotas e – aproveitando da 
experiência passada – assegurar um melhor apoio local às 
acções programadas para a região. 
 
A existência de um atractivo Centro Histórico medieval e de 
alguns edifícios – propriedade da Câmara – há largos anos 
degradados e devolutos, eram um factor mais a justificar o 
seu adequado aproveitamento, pondo-os ao serviço da 
população e do movimento associativo. 
 
Esse, contudo, nunca foi o entendimento do poder autárquico 
instituído, pelo que sistematicamente os pedidos da Direcção 
da Casa foram sendo negados ou ignorados pelo Executivo 
camarário, haja embora a circunstância de em 2011 este 

admitir esta “colectividade” como “um Património Cultural do 
Concelho”. Palavras no papel, que a prática autárquica 
sempre desmentiu, não hesitando mesmo – como aconteceu 
após a realização de uma Assembleia Municipal, de 
apressadamente ir entregar a outros aquilo que a Direcção da 
Casa de Pedrógão já uma semana antes requerera 
formalmente para os seus fins associativos.  
 
Estranha política autárquica. As negas sucederam-se ainda 
por mais duas vezes, apesar da Câmara Municipal sempre 
dispor de imóveis próprios devolutos e desaproveitados na 
Vila. Receios certamente de quem trabalha e – mesmo sem 
dinheiro – mostra ser capaz de fazer obra útil…  
 
 
Reconhecimento do trabalho da Casa 
 
Haja embora a reconhecida carência de meios financeiros 
para o normal desenvolvimento da actividade da Casa de 
Pedrógão Grande, comprometida pela contínua ocorrência de 
factos gravosos das condições físicas para o desenrolar do 
seu trabalho associativo (no espaço da sua Sede em Lisboa), 
a verdade é que a sua Direcção não deixou de ser louvada 
nos momentos convenientes. 
 
Assim registamos, com grato orgulho, um voto de louvor da 
Assembleia Municipal de Pedrógão Grande – presidida pelo 
Dr. Raúl Garcia - na sua reunião ordinária de 27 de Julho de 
2005, “pela maneira digna como (a Casa de Pedrógão 
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Grande) tem promovido, prestigiado e projectado o nosso 
concelho, com a realização de vários eventos, culturais, 
sociais, recreativos e turísticos, salientando de entre outros o 
Encontro Dominicano ‘Frei Luís de Granada: Teologia e 
Cultura’ e o lançamento e apresentação do livro ‘O Povo 
Ratinho’”. 
 
De igual modo, a 1 de Dezembro de 2012, o Dr. Pedro 
Santana Lopes - do Gabinete de Vereadores do PPD/PSD da 
CM de Lisboa - “manifesta o (seu) apreço pelo serviço à 
causa pública e espírito cívico que a Casa de Pedrógão 
Grande tem prestado à comunidade, convicto da sua 
importância na vida das pessoas e da nossa cidade de 
Lisboa”, bem como pela forma como a sua Direcção e 
colaboradores têm “dignificado o nome da Casa de Pedrógão 
Grande, com uma entrega que deve ser digna de registo e 
que muitas vezes é esquecida”. 
 
Estas apreciações que, para nós (já não sendo um incentivo 
na hora da despedida), são o testemunho do trabalho 
realizado, são também elas o legado que deixamos àqueles 
que a 16 de Abril p.f. nos substituirão na Direcção - como 
sinceramente acreditamos - dos destinos da Casa de 
Pedrógão Grande em Lisboa, a grande “Embaixada” 
pedroguense que com amor e dedicação idealizámos 
construir!.. 
 
 
4.Agradecimentos  

 
Ao longo de doze anos à frente dos destinos da Casa de 
Pedrógão Grande em Lisboa são muitas as ajudas e 
colaborações que obtivemos, quer da parte de associados, 
quer de amigos ou instituições. Difícil será lembrá-las a todas. 
Mas não podemos ignorar aqueles que reputamos da maior 
importância para que pudéssemos relatar o que atrás de 
melhor evidenciamos. Os nossos êxitos terão, pois, que ser 
repartidos por quantos se seguem. A todos eles o nosso mais 
fraterno e sincero reconhecimento e muito obrigado: 
 
 - Adriano Pacheco (poeta); Drª Ana Cristina da Costa 
Gomes, António Bebiano Carreirra (jornalista d’O Ribeira de 
Pera); António Serrano Lança (amigo vigilante e trabalhador 
nos momentos mais difíceis da conservação e recuperação 
da nossa Casa); Dr. António Tomás Correia (Administrador 
Geral do Montepio, humano e sensível para com os nossos 
apelos); Artur Roldão (empresário amigo que nunca regateou 
ajuda), Carlos Santos (jornalista d’A Comarca); Arqtº Carlos 
Simões Leitão, esposa e filhas (sempre disponíveis para 
acolherem quem buscava memórias, paz e cultura); Drª 
Catarina Pestana Henriques; Drª Deane Barroqueiro 
(romancista); Arqtª Élia Simões Kauter (Escola C+S Miguel 
Leitão de Andrade); Élio Cortim Marques (Associação Al-
Baiaz); Fernando Antunes (amigo atento e prestante); 
Fernando Dinis Marques (amigo e compreensivo associado); 
Fernando H. Coelho (poeta); Engº João H. Coelho (ex-
Vereador da CM de Pedrógão Grande); Joaquim de Oliveira 
(ex-Presidente da Junta de Freguesia de S. José / Lisboa, 
nunca se escusando ao papel de “secretário pessoal” do 
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Presidente da Casa); Prof. Dr. José Augusto Mourão (ISTA-
Instituto S. Tomás de Aquino), Dr. José Costa Santos (guia e 
historiador); Prof. Dr. José Eduardo Franco (Faculdade de 
Letras de Lisboa); Engº José Miguel Medeiros (Governador 
Civil de Leiria, sempre presente e compreensivo para com as 
nossas dificuldades); José Pereira Barão (Presidente da 
Junta de Pedrógão Grande); Luis Flores Correia; Luís Mateus 
(fotógrafo); Cor. Manuel Marques Pedroso, Maria José Barão; 
Dr. Mário Máximo (poeta); Profª Noémia Barão (amiga e 
clarividente Delegada Escolar de Pedrógão Grande); Paulo 
Palheira (Presidente do Recreio Pedroguense / jornalista do 
Notícias do Pinhal); Pedro Barra; Rui Paulino David (amigo e 
consagrado músico que tão bem soube abrilhantar as nossas 
tertúlias); Dr. Rui Pedro Gaspar Fernandes; Vítor Manuel 
Mendes Costa (fotógrafo); e às entidades patrocinadoras: 
Câmara Municipal de Pedrógão Grande; CM de Lisboa; ex-
Governos Civis de Leiria e Castelo Branco; Juntas de 
Freguesia de Pedrógão Grande, Pedrógão Pequeno e S. 
José (em Lisboa); Montepio e Caixa Geral de Depósitos. 
 
Casa de Pedrógão Grande, em Lisboa, a 7 de Abril de 2016 
 
                              A DIRECÇÃO 
                       
        Presidente                              Vice-Presidente 
    Aires B. Henriques                  Manuel Rodrigues David    
 
                                     Tesoureiro 
                               Mário C. Fernandes 
 

         Secretário                                     Secretário 
  José Miguel Barão                             Elizabete Barra 
 
                                          Vogal 
                                José Maria Correia 
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As faces mais visíveis de uma equipa directiva que entre 2004 e 2016 ousou erguer a 
“Embaixada” pedroguense em Lisboa e idealizar a abertura de um espaço de trabalho 
(Delegação) no Centro Histórico da Vila: Aires B. Henriques (Presidente), Manuel R. David 
(Vice-Presidente), Mário Coelho Fernandes (Tesoureiro) e José Miguel Barão (Secretário). 
 

 

     

 
ORGULHOSOS DO PASSADO  
IDEALIZAMOS UM FUTURO MELHOR…  
                        
 

Prevê a convocatória da próxima Assembleia Geral de 16 de 
Abril de 2016 um ponto para Analisar e votar o Orçamento e o 
Plano de Actividades para o Exercício de 2016 o qual, em 
nosso entender, não nos cabe de todo apresentar atento o 
passado histórico mais recente da Casa de Pedrógão 
Grande, praticamente desactivada desde o dia 3 de Março de 
2014: - data em que foram dispensados os serviços do 
associado António Lança, de modo a neutralizar todos os 
possíveis argumentos, más vontades e arbitrariedades do 
senhorio Joaquim Ventura Rafael contra a nossa Associação. 
 
Esta foi uma das grandes dificuldades da Casa de Pedrógão, 
a par de uma outra – bem maior - expressa pela ausência de 
apoios financeiros ajustados à sua missão associativa por 
parte das autarquias de Pedrógão Grande, para que a sua 
“Embaixada em Lisboa” – a face mais visível da região - 
pudesse concretizar muitas das suas acções programáticas 
em prol do concelho, da sua imagem e desenvolvimento.  
 
O alheamento e desinteresse locais contrastam fortemente 
com as acções de colaboração, incentivo, apoio e 
acarinhamento das congéneres Câmaras Municipais da 
Comarca da Sertã, Pampilhosa de Serra e Castanheira de 
Pera às suas Casas regionais em Lisboa, apoiando a sua 
acção e iniciativas de promoção e divulgação desses 
concelhos na área da Grande Lisboa onde vivem quase três 
milhões de pessoas, grande parte com origens precisamente 
beirãs e serranas. À Casa de Pedrógão Grande – no período 
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de 2006 a 2013 - foi reservado o insulto, proferido por autarca 
incompetente… 
 
A Casa de Pedrógão Grande apenas mereceu apoio mais 
recentemente, a partir de 2014, com a eleição de novo 
Executivo autárquico chefiado por Valdemar Alves, em 
período em que a actividade da Direcção da Casa se 
centrava já – sobretudo - num esforço derradeiro para 
encontrar novos continuadores que perpetuem o seu passado 
regionalista, de trabalho e defesa dos interesses locais. 
Registamo-lo com agrado e reconhecimento… 
 
Praticamente sem dinheiro - pois o pouco de que dispõe não 
chega para pagar as dívidas contraídas ao longo de quase 
um década, assumidas sobretudo com obras de limpeza, 
reparação e conservação da sua Sede-, a Casa de Pedrógão 
Grande está presentemente muito limitada na sua acção 
concreta. Tal não lhe impediu, no entanto, de formular novos 
projectos de cariz cultural e regional e dos ir propondo a 
outras entidades para a sua concretização. Imbuídos do 
nosso melhor espírito de colaboração assim o fizemos, 
designadamente, junto da Junta de Freguesia de Pedrógão 
Pequeno e do actual Executivo Municipal de Pedrógão 
Grande, sendo o seu acolhimento claramente positivo. 
Desses projectos demos conta aos associados – em 11 de 
Março p.p. - sobre o documento “Para que Conste! Breve 
cronologia de factos”, para que eles melhor possam avaliar 
da sua verdadeira importância para a região. 
 

Por isso, e pela perspectiva risonha que vislumbramos de que 
venha a ser eleita uma nova Direcção para a Casa de 
Pedrógão Grande, ganhámos novo ânimo para formular o 
Plano de Actividades para o Exercício de 2016 que se segue 
mais abaixo. Na nossa perspectiva, contudo, ele deve ser 
encarado sobremodo como um conjunto de sugestões de 
trabalho e de partida para novos projectos e acções. O 
verdadeiro Plano de Actividades para o Exercício de 2016 
cabe sobretudo à nova Direcção a eleger na AG de 16 de 
Abril de 2016.  
 
Este é apenas o nosso contributo e prova de boa vontade 
para o bom êxito da sua futura acção. Mas de pouco lhe 
valerá as melhores ideias, esforço e vontade de trabalhar se 
a próxima Direcção da Casa de Pedrógão Grande não 
encontrar junto dos seus interlocutores - sobretudo junto do 
poder autárquico instituído --, a receptividade, o entendimento 
e os meios propícios para a sua concretização.  
 
Assim o entendemos. E estas palavras apenas a nós nos 
vinculam, assim como os documentos programáticos que se 
anexam - o Orçamento e Plano de Actividades para o 
Exercício de 2016 -, feitos pela Direcção de uma Casa 
Regional que se orgulha do seu lema de sempre: “sem 
dinheiro, mas com ideias” e muita vontade de servir os seus 
conterrâneos e a região que os viu nascer. 
 
Casa de Pedrógão Grande, em Lisboa, a 7 de Abril de 2016 
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PLANO DE ACTIVIDADES  
PARA O BIÉNIO 2016-2017 
 
1 - A edição do livro “Pedrógão Grande e o Cabril, de 
Encantos Mil”, projectado em 2004/2005, em preparação por 
Aires B. Henriques e Nuno Ricardo Soares. Publicação de 
1.000 exemplares, em condições a negociar com os autores e 
Villa Isaura / Museu da República e Maçonaria, como 
complemento ao 1º volume da obra “Pedrógão Pequeno, Jóia 
do Cabril” editado em 2013 pela Junta de Freguesia de 
Pedrógão Pequeno; 
 
2 - A Comemoração dos 110 Anos do Nascimento de Roberto 
das Neves, como meio de homenagear este poeta 
pedroguense, nascido a 7 de Setembro de 1907 e falecido no 
Brasil em 1981, com realização de palestras e uma exposição 
sobre o autor e a sua obra como cidadão interventivo, escritor 
e editor (“Germinal”).  
 
3 – Reedição do livro de poemas “Assim Cantava um 
Cidadão do Mundo”, da autoria de Roberto das Neves, 
publicado no Rio de Janeiro de 1942, com notas biográficas 
por Aires B. Henriques e eventualmente outros autores, a 
convidar. Publicação de 1.000 exemplares. Existe a maior 
receptividade por parte dos herdeiros e família, prescindindo 
de eventuais direitos de autor. Quer esta iniciativa, quer a 
anterior, que com ela se conjuga, foram já em devido tempo 
sugeridas por Aires B. Henriques / Villa Isaura à Presidência 

da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, com a qual a 
Direcção da Casa de Pedrógão deverá negociar as melhores 
condições de colaboração e apoio institucional. Villa Isaura / 
Museu da República e Maçonaria disponibiliza-se também a 
ceder, em condições a acordar, os meios fotográficos e 
biográficos de que dispõe sobre o autor e a sua obra;  
 
4 - A edição de uma pequena brochura sobre “Alfredo Keil e o 
Cabril”, não só no sentido de sublinhar a importância desse 
grande vulto cívico e do mundo das artes, autor do nosso 
Hino Nacional (“A Portuguesa”), mas sobretudo como forma 
de prémio ao amor que sempre dedicou ao Cabril e Vale do 
Zêzere, fonte inspiradora das suas óperas “Serrana” e “Irene”.  
 
5 - A Comemoração dos 880 Anos da Fundação de Pedrógão 
Grande, aproveitando tese de Aires B. Henriques (publicada 
nos Cadernos de Estudos Leirienses nº 2, de Agosto de 
2014) que estabelece a primitiva Herdade de Pedrogão como 
território de charneira das estratégicas linhas de defesa Sul 
(Mondego) e de Montanha (Zêzere) do Condado 
Portucalense. Realização de um conjunto de palestras sobre 
o papel de Pedrógão no processo da formação de Portugal 
como nação independente, com convite ao Prof. Dr. José 
Luís Noras, da Associação dos Concelhos com Centro 
Histórico, Prof. Dr. José Matoso e outros eventuais 
estudiosos da história medieval e local. 
 
6 – Estudo de proposta de candidatura de Pedrógão Grande 
à Rede de Castelos e Muralhas da Linha de Defesa do 
Mondego, com a realização de debates sobre a importância 
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dessa adesão e obtenção de apoios para a preservação do 
Centro Histórico medieval da Vila de Pedrógão Grande.  
 
Convictos da sua fundamentação histórica, foi já proposto ao 
Presidente do Município pedroguense que este requeira a 
sua adesão formal ao referido Programa / Rede, atento os 
significativos fundos susceptíveis de captar com vista à 
valorização do seu genuíno património histórico medieval 
(v.g., Miradouro da Torre do Relógio) que remonta a 1135 
(ano anterior ao reconhecimento de Portugal como Nação). 
Estudo comparativo com o caso de Miranda do Corvo, sua 
aceitação e financiamento. 
 
7 – Estudo, em estreita colaboração com a CM, de proposta 
de candidatura de Pedrógão Grande ao Programa das 
Aldeias do Xisto, à semelhança do projecto que levou à 
integração e financiamento da antiga Vila (e sede de 
concelho) de Pedrógão Pequeno, como importante factor 
para a sua preservação urbanística e arquitectónica, meio de 
promoção turística e apoio ao desenvolvimento local. 
Realização de debates aproveitando da experiência ali vivida 
e das pessoas e técnicos envolvidos.  
 
8 - Retoma do projecto “Rota Camoniana”, sugerido por esta 
Casa regional aquando da publicação do livro “O Cabril do 
Granada – Local de Mística e Poesia”, com o acolhimento / 
participação em Pedrógão da Drª Manuela Azevedo e de um 
vereador de da CM de Constância. Com a recente instituição 
da Grande Rota do Zêzere, desde a nascente à foz, adquire 
actualidade repensar o estudo dessa rota de Camões por 

terras beirãs e sua eventual implementação, enquadrado por 
apropriado protocolo de entendimento entre os vários 
municípios percorridos pelo poeta. 
 
9 – Promoção de um Passeio do Convento ao Mingacho, 
ligando a zona do Convento de Nª Sª da Luz / Penedo do 
Granada ao Mingacho / S. Vicente dos Pinheirais, como 
forma de promoção de uma das mais belas paisagens 
(canyon) do Cabril e Vale do Zêzere e modo de viabilização 
efectiva da Grande Rota do Zêzere na área onde se insere 
Pedrógão Grande e o seu património geológico e natural mais 
expressivo. 
 
10 – Lançamento da “Rota da Princesa Peralta”, ligando os 
concelhos de Condeixa-a-Nova, Miranda do Corvo e Lousã 
(na vertente ocidental da Serra da Lousã) aos de Castanheira 
de Pera, Pedrógão Grande e Sertã (na vertente Oriental), 
conforme ao itinerário sugerido por Miguel Leitão de Andrade 
na sua “Miscelânea”. Trabalho importante para a divulgação 
turística do conjunto Serra da Lousã, Cabril e Vale do Zêzere 
que tem merecido acolhimento favorável por parte dos 
autarcas abordados, mas a merecer estudo oportuno e mais 
aprofundado, a ajustar ás circunstâncias de cada um dos 
concelhos atravessados pela belíssima Princesa Peralta nas 
suas deambulações para se encontrar com o pai – o rei 
Arunce. 
  
11 - A publicação, em parceria com a Associação do 
Mosteiro, de um álbum de cerca de 50 fotos antigas sobre o 
Cortejo de Oferendas em 1948 das gentes das Freguesias 
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locais a favor do Hospital da Misericórdia de Pedrógão 
Grande. Edição de 500 exemplares, a preto & branco, tipo 
álbum fotográfico, em papel de boa qualidade; 
 
12 – Relançamento em novos moldes da Subida em Barco do 
Rio Zêzere, ligando Pedrógão Grande e a Aldeia de Xisto de 
Pedrógão Pequeno ao Vale da Amoreira e à Aldeia do Xisto 
de Álvaro, em parceria com o Clube Náutico de Pedrógão 
Grande e eventualmente outros no seu género a nível 
nacional (v.g., na região de Tomar / Castelo de Bode). O 
objectivo será a divulgação das belezas naturais da região e 
do seu grande potencial lúdico e turístico.  Trata-se de uma 
acção que poderá desenvolver-se também em parceria com o 
sector privado especializado (v.g., empresa local Trilhos do 
Zêzere e de desportos radicais, animação e aventura). 
  
13 - Apresentação do livro “Maçons de Pedra e Cal – A 
Maçonaria ao Vale do Zêzere”, da autoria de Aires B. 
Henriques e Nuno Ricardo Soares. Colectânea de biografias 
de mais de uma centena de maçons republicanos que 
nasceram, viveram ou trabalharam nos concelhos de 
Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos 
e Sertã entre finais do Séc. XIX e meados do Séc. XX (v.g., 
José Joaquim da Silva Graça, Roberto Pedroso das Neves, 
Prof. Dr. Fernando Bissaia Barreto, Major Neutel de Abreu, 
Manuel Martins Cardoso, Vice-Almirante José da Mata, etc.). 
A realizar na Sede da Casa em Lisboa, no 2º semestre de 
2016. 
  

14 – Visita guiada a Villa Isaura / Museu da República e 
Maçonaria, na aldeia dos Troviscais, onde se exibe uma 
curiosa e rara colecção de objectos relacionados com a 
República e Maçonaria portuguesa que esteve exposta em - 
designadamente no Palácio de Belém, em Lisboa (2010),  e 
no Casino da Figueira da Foz, bem como no Museu José 
Malhoa (Caldas da Rainha) e em diversas outras exposições 
promovidas pelas Câmaras Municipais de Miranda do Corvo, 
Condeixa-a-Nova, Ansião, Castanheira de Pera e Figueiró 
dos Vinhos - aquando das Comemorações do 1º Centenário 
da República Portuguesa. 
 
15 – Celebração do Dia da Árvore (ou Dia da Floresta), a 21 
de Março de 2017, aproveitando do excepcional e amplo 
Parque Temático da Associação de Iniciativas e 
Melhoramentos dos Troviscais e da proximidade da sua 
Fonte Santa e Lagar dos 25 (na Ribeira dos Frades). Acção 
de carácter recreativo e pedagógico susceptível de ser 
desenvolvido em parceria da Casa com essa Associação de 
aldeia, com a APFLOR (associação florestal), com as 
Autarquias locais, Escolas concelhias e os Bombeiros 
municipais.  Acção de grande envolvimento pessoal e 
coordenação, mas de custos relativamente baixos face aos 
objectivos cívicos e formativos em vista. 
 
16 – Apresentação do livro “Republicanos por Montes e 
Vales”, da autoria de Aires B. Henriques e Nuno Ricardo 
Soares, em que se trata biograficamente grandes figuras de 
republicanos pedroguenses e nascidos nos concelhos 
circunvizinhos (v.g., José Jacinto Nunes, João Jacinto 
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Fernandes, da Liga Portuguesa para a Paz; Casimiro Freire, 
fundador da Associação das Escolas Móveis pelo Método de 
João de Deus; Joaquim António Jacinto, etc.). A realizar na 
Sede da Casa em Lisboa, no 2º semestre de 2017. 
 
17 – Promoção de um Grande Encontro das Casas Regionais 
da Zona do Pinhal, Cabril e Vale do Zêzere, à semelhança do 
idealizado realizar há dez anos atrás com a participação 
conjunta, designadamente, das Casas de Castanheira de 
Pera (onde presidia o Engº José Manuel Simões) e Figueiró 
dos Vinhos, com exibição de ranchos folclóricos, bandas 
filarmónicas e mostra de produtos artesanais da região, tendo 
como local de realização a Baixa lisboeta (do Saldanha ao 
Terreiro do Paço). Iniciativa envolvendo necessariamente as 
seguintes autarquias lisboetas - CM de Lisboa e Junta de 
Freguesia de Santo António, também elas interessadas em 
dinamizar esse eixo urbano - e as três referidas autarquias 
serranas, do Cabril e Vale do Zêzere. Acção esta que poderá 
aproveitar da experiência vivida, designadamente, em 
Novembro de 2012 pela Casa da Comarca da Sertã (CCS), 
com actuações musicais na sede dessas Casas regionais, 
“depois de estarem a promover” esses municípios na Baixa 
de Lisboa (v.g., intersecção da Rua Augusta com qualquer 
uma das ruas transversais), sendo a referida acção de 
promoção da responsabilidade das respectivas Câmaras 
Municipais envolvidas, cabendo às Casas Regionais “a 
animação musical, a distribuição dos panfletos turísticos dos 
concelhos e da região e a realização duma degustação dos 
produtos gastronómicos tradicionais, como enchidos, o queijo 
e o mel”. 

 
18 – Retoma das visitas turístico-culturais à cidade de Lisboa, 
designadamente ao Museu Nacional do Azulejo onde se 
poderão observar espécimes preciosos de uma arte 
centenária, em que os portugueses foram exímios mestres, e 
aproveitando dos conhecimentos e do privilégio da 
companhia - como guia - do nosso associado Engº Feliciano 
David, bem como eventualmente do usufruto visual de parte 
da sua interessante colecção de artísticos azulejos padrão. 
Forma simultaneamente singela de aliar o deleite pelas artes 
ao reconhecimento pelo trabalho discreto de um conterrâneo 
que a todos nos enobrece. 
 
 19 – Realização da Exposição “A Natureza aos Nossos 
Olhos”, com peças do “pedroguense” David Branco, em que o 
artista nos encanta com graciosos pedaços de materiais 
recolhidos da natureza e que, com os seus olhos e mãos, 
transforma em encantadoras estatuetas e objectos de 
artístico deleite. A inteligência e o engenho de um cidadão 
que transforma  
 
 
os aparentemente desprezíveis materiais (madeira, pedras 
das arribas da costa marítima, etc.) em inesperadas e 
desconcertantes obras de arte. Entre elas um importante 
grupo de peças em xisto que bem pode alertar o público 
turista para a importância de visitar a bela região beirã onde 
se situam as “Aldeias do Xisto” (v.g., Mosteiro, Pedrógão 
Pequeno, Casais de S. Simão. 
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20 – Realização da Exposição “O Ferreiro Artista”, com obras 
de António Manuel Henriques, natural dos Troviscais, em que 
são revelados excelentes trabalhos em ferro, saídos das 
mãos de um ferreiro de aldeia que impressiona pela 
qualidade e beleza das suas concepções. Obras que 
merecem um acarinhamento muito especial, num território 
tradicionalmente despido de talentos. “Villa Isaura-Turismo 
Rural” ufana-se por poder exibir alguns deles. 
 
21 - A edição de um livro sobre a História da Casa de 
Pedrógão Grande em Lisboa, como expressão maior dos 
pedroguenses radicados na Capital e do potencial de 
promoção de um dos mais belos recantos de Portugal. Edição 
de 500 exemplares, a preto & branco, em papel comum, 
formato A5. 
 
Casa de Pedrógão Grande, em Lisboa, a 7 de Abril de 2016 
 
A Direcção 
 
 

     
            Os tachos de uma década de actividades associativas… 
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ORÇAMENTO PARA 2016  
 
Saldos financeiros transitados (valores reais)(1): 
Montepio Geral (MG)                                                1.871,88 
Caixa Geral de Depósitos (CGD)                 400,00     
                 2.271,88  
               -------------------- 
RECEITAS CORRENTES 
Quotizações anuais                           3.000 
Venda / cedência de livros                                     3.000 
Desenvovimento de actividades 
Juros de depósitos em Bancos 
Outras receitas ordinárias               6.000    
       --------------------- 
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS  
Donativos de associados     1.000 
Subsídios da JF Pedrógão Grande 
Subsídios da JF Vila Facaia 
Subsídios da JF Graça 
Subsídios da Câmara Municipal Pedrógão Grande  
Subsídios da Câmara Municipal Lisboa 
Subsídios da JF Santo António (Lisboa) 
Outras receitas extraordinárias                    1.000 
       --------------------- 
DESPESAS CORRENTES (valores estimados) 
Renda de casa         250 
Consumo de água         300 
EDP Electricidade e gás                  600 
Comunicações e expediente             500 
Renovação e domínio p/ utilização da internet       90 
Edição de boletins informativos e convocatórias 
Limpeza e higiene das instalações       600 

Outras despesas correntes                200                   
               2.540 
       ----------------------- 
DESPESAS EXTARORDINÁRIAS 
Actividades regionais e sócio-culturais                              2.000 
Aquisição de materiais e equipamentos 
Informação e edição de livros e publicações 
Placards p/ stand Festas do Concelho                                 300 
Obras e reparações 
Débitos a empreiteiros e trabalhadores(2)  
Pedro Baptista                            723 
António Serrano Lança                  575           
                1.298 
Débitos a associados (2) 
Aires B. Henriques                                    2.104,35 
José Dinis Marques                                259,27               
                          2.363,62 
Outras despesas Extraordinárias  
       ---------------------
--- 
RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO                        770,26 
(= Valor Total em Caixa e Depósitos em Bancos  
a transitar para o Exercício seguinte) 
 
 
 
 
Nota: (1) – Valores reais referidos a finais de Fevereiro de 2016  
          (2) - Dívidas estimadas acumuladas entre 2009 e 2016 
 
 
         


