Construção da Casa de Convívio da povoação de
Sobral de Baixo, Pampilhosa da Serra
A Liga de Melhoramentos de Sobral de Baixo vem por este meio prestar homenagem a alguns sócios que contribuíram decisivamente, com o seu esforço
pessoal, para que esta povoação pudesse ter uma Casa de Convívio. Embora o processo de construção da Casa de Convívio do Sobral de Baixo tenha
decorrido entre 1998 e 2000, nunca é tarde de mais para relembrar os esforços, ainda hoje desconhecidos de muitos sobralenses, dos sócios Américo
Alexandre e seu irmão José Alexandre, este último, infelizmente, já desaparecido da nossa companhia. Estes sócios lutaram abnegadamente para que o
projecto da Casa de Convívio há alguns anos delineado não ficasse definitivamente no esquecimento, pois tudo na vida tem o seu tempo, ou se faz na altura
própria, ou se esquece. Sem pretender fazer um historial completo de tudo o que se passou entre a decisão de construção e a inauguração da nossa Casa de
Convívio, em Agosto de 2000, destaco aqui alguns episódios com base nos registos das actas das Assembleias Gerais da Liga e na memória de alguns sócios
que viveram estes acontecimentos.
O processo teve o seu início, mais propriamente, na reunião da Assembleia Geral da Liga realizada no dia 29/03/1998 onde foi deliberado, como consta da
respectiva acta Nº 20, iniciar a construção de uma Casa de Convívio no local da capela velha. Nessa decisão não se faz qualquer referência aos terrenos
contíguos à capela mas, como todos os sobralenses certamente ainda se lembrarão, nesses terrenos só existiam casas em ruínas, ou antes, um silvedo
enorme no meio de paredes desmoronadas e onde algumas pessoas da aldeia aproveitavam para despejar todo género de lixo, o que dava um aspecto
degradante àquela área da aldeia.
O sócio Américo Alexandre nunca se conformou com a decisão de construir a Casa de Convívio mantendo a sua área envolvente no mesmo estado de
degradação. Em Agosto de 1998, em conversa com o Sr. Aires Carreiras sobre este assunto, soube que este tinha um bom relacionamento com os herdeiros
de um dos terrenos anexos à capela velha, tendo-se ele prontificado a envidar todos os esforços para permitir a sua aquisição pela Liga de Melhoramentos,
caso esta assim o pretendesse. Deste contacto deu, Américo Alexandre, conhecimento ao presidente da Liga na época, Sr. António Alves Antunes, que se
mostrou satisfeito com essa possibilidade.
Depois de vários contactos telefónicos, primeiro pelo Aires Carreiras e depois pelo Américo Alexandre, com os herdeiros do dito terreno, Sr. Jaime Carlos de
Almeida e seu irmão, Sr. Américo Carlos de Almeida, foi marcada uma reunião em casa do primeiro no dia 17/10/1998 para tentar chegar a um acordo de
negócio, como consta da Acta Nº 21 da reunião extraordinária da Assembleia Geral da Liga realizada no mesmo mês e ano. Por outro lado o sócio José

Alexandre, a cargo com a negociação para o segundo terreno, propriedade de Hélder dos Santos Almeida, estava em vias de concluir um acordo pela
importância de 350.000$00. Na reunião supracitada compareceram os sócios da Liga, Américo Alexandre, José Alexandre, Manuel Marmelo e Aires
Carreiras, bem como os promitentes vendedores. O sócio Américo Alexandre deu conhecimento prévio desta reunião aos membros da Direcção da Liga,
António Alves Antunes e Albino dos Santos Alves Almeida e ainda ao sócio Aires Fernandes de Almeida, contudo, nenhum deles pôde comparecer por falta
de disponibilidade naquele dia. Os promitentes vendedores acabaram por concordar em vender o terreno pela quantia de 750.000$00. Deste modo os dois
terrenos anexos à Casa de Convívio totalizariam assim a quantia de 1.100.000$00.
Poucos dias depois, como consta da Acta Nº 21 já referida, realizou-se uma reunião da Direcção da Liga, na Casa do Concelho da Pampilhosa da Serra, onde
foi decidido efectuar as aquisições de terreno pelos montantes referidos. Para o Américo e José Alexandre a primeira batalha estava ganha, havia agora que
deitar mãos à segunda que não era menos árdua. Foi nisso que eles se empenharam a partir daí, pois quando há dinheiro para gastar não há obra que meta
medo, mas quando ele escasseia a situação complica-se.
No início de 1999, com novos órgãos autárquicos recentemente eleitos, foram os manos Alexandre junto do novo Presidente da Câmara Municipal da
Pampilhosa da Serra e do Presidente da Junta de Freguesia pedir ajuda para a construção do novo edifício da Casa de Convívio e do largo adjacente. É de
realçar aqui a forma como estes sócios da Liga de Melhoramentos de Sobral de Baixo foram recebidos, quer pelo Presidente da Câmara, Sr. Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, quer pelo Vereador Sr. José Brito, bem como pelo Presidente da Junta Sr. Albino Barata. Os primeiros logo se
comprometeram a enviar uma máquina e camiões para retirar o entulho existente e ainda a contribuírem com alguma ajuda monetária para a construção.
Foi necessário enviar cartas quer para a Câmara Municipal quer para a Junta de Freguesia a justificar os respectivos pedidos e posteriormente a agradecer
os benefícios como é lógico e normal. Destaco aqui o papel incansável do sócio Américo Alexandre que acompanhou todo este processo funcionando
também como intermediário com o Presidente e a restante Direcção da Liga que, naturalmente, colaboraram sempre em tudo o que foi necessário.
A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia também contribuíram com ajudas monetárias como consta dos relatórios e contas da Liga nos anos de 1999 e
2000. Depois de várias reuniões com o Presidente da Câmara e o Vereador José Brito, o sócio Américo Alexandre conseguiu que a Câmara mandasse colocar
a placa de betão na frente Sul e no largo da Casa de Convívio, o que aconteceu dois dias antes do Natal de 1999. É de salientar a disponibilidade dos sócios
Américo Alexandre e da sua esposa, D. Maria Ilda Alexandre, que se deslocaram propositadamente ao Sobral para poderem prestar o apoio necessário à
execução da obra. Depois de tudo terminado, já de noite, e em colaboração com outros dois sócios que se encontravam na povoação, o Sr. Fernando
Alexandre de Almeida e a sua esposa D. Zulmira da Silva, serviram um lanche a todo o pessoal do empreiteiro que participou na colocação do betão, onde
estiveram presentes também o Encarregado Geral da Câmara, o Vereador e o próprio Presidente da Câmara Municipal.

Como já ficou demonstrado, para a construção desta obra foi necessário fazer um grande esforço financeiro para o qual praticamente todos os sobralenses
contribuíram, cada um dentro das suas capacidades económicas, mas há um sobralense que nunca será de mais enaltecer as suas qualidades filantrópicas,
não só para a povoação de Sobral de Baixo em particular, como para todos aqueles que chegam à sua beira a pedir ajuda para as suas terras, grupos
desportivos ou outros e que se chama Aires Fernandes de Almeida. Para além dos contributos monetários que ao longo dos anos foi doando para a Liga, foi
ele que completou a construção do largo da Casa de Convívio, o palco do mesmo largo, a substituição das janelas da de abrir por janelas de correr, comprou
e ofereceu o terreno fronteiro à Casa de Convívio, etc.
Actualmente o Sobral de Baixo pode orgulhar-se de ter uma Casa de Convívio ao nível das melhores do nosso concelho, onde estão expostas
permanentemente ferramentas e peças do labor diário dos nossos antepassados que vale a pena visitar, organizadas e oferecidas por um sobralense que
não pode passar incógnito e que se chama Carlos Simões.
Não restam dúvidas de que os sócios mais directamente empenhados na construção da Casa de Convívio tiveram um trabalho árduo e, por vezes, viram até
o seu esforço encarado com desconfiança e incompreensão. Mas a obra realizada e o seu papel de ligação entre a comunidade sobralense tem mostrado
claramente que valeu a pena. É, pois, para relembrar todos os sobralenses que de alguma forma contribuíram para que a nossa Casa de Convívio fosse uma
realidade, com uma menção especial para os sócios Américo Alexandre e José Alexandre pelo seu esforço e empenho pessoal, que, como actual presidente
da Liga de Melhoramentos de Sobral de Baixo, aqui deixo um voto de louvor e de agradecimento. Um grande abraço e muitas felicidades para todos.
O Presidente da
Liga Melhoramentos de Sobral de Baixo

Hélder dos Santos Almeida

