
Notícias da AlNotícias da AlNotícias da AlNotícias da Al----BaiäzBaiäzBaiäzBaiäz            nºnºnºnº    29292929    
                                                                                19.Novembro19.Novembro19.Novembro19.Novembro.201.201.201.2012222    

                                 Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património 

                                  

Sede: Rua D. Sancho I, 21   3250Sede: Rua D. Sancho I, 21   3250Sede: Rua D. Sancho I, 21   3250Sede: Rua D. Sancho I, 21   3250----110  110  110  110  ----    ALVAIÁZEREALVAIÁZEREALVAIÁZEREALVAIÁZERE                    Tel. 939314417      albaiaz@sapo.pt       www.albaiaz.comTel. 939314417      albaiaz@sapo.pt       www.albaiaz.comTel. 939314417      albaiaz@sapo.pt       www.albaiaz.comTel. 939314417      albaiaz@sapo.pt       www.albaiaz.com    
 

  
 

No Trilho do Património Cultural No Trilho do Património Cultural No Trilho do Património Cultural No Trilho do Património Cultural     
    

ESPAÇOS DESPAÇOS DESPAÇOS DESPAÇOS De HISTÓRIA e MEMÓRIAe HISTÓRIA e MEMÓRIAe HISTÓRIA e MEMÓRIAe HISTÓRIA e MEMÓRIA    
    

         2ª visita – Museu da República e da Maçonaria  -  Pedrógão Grande 

No passado sábado, dia 17 de Novembro, a Al-Baiaz organizou uma visita guiada ao Museu da 

República e da Maçonaria localizado 

na Villa Isaura, em Troviscais, 

concelho de Pedrógão Grande. O guia 

desta visita foi o seu proprietário, Dr. 

Aires Henriques.  

Este Museu foi inaugurado no 
passado dia 13 de Outubro numa 

cerimónia presidida pelo Grão-Mestre 

do Grande Oriente Lusitano, Dr. 

Fernando Lima. 

É um espaço museológico, único na 
região e dos poucos na Península 

Ibérica e composto por três núcleos: o 

primeiro relacionado com a 

implantação da República (cartazes, 

fotografias, postais ilustrados …); o 

segundo ligado ao cerimonial 

maçónico (escapulários, aventais dos 

vários graus, canhões em vidro e pratos 

em faiança utilizados nos ágapes de 

confraternização, diplomas e 

credenciais …) e o terceiro ligado ao 

regime Estado Novo (figuras alusivas 

aos políticos da época, produzidas nas 

principais fábricas de cerâmica 

nacionais.  

Com esta visita demos mais uma contribuição para um maior conhecimento da nossa história e do 

valiosíssimo património existente e assim, estamos a valorizá-lo e a torná-lo uma mais-valia em 

termos culturais, turísticos e de desenvolvimento da região. 

Uma palavra final de felicitações ao Dr. Aires Henriques que, ao longo de cerca de três dezenas de 

anos, com o seu saber, a sua sensibilidade e as suas economias foi coleccionando peças de valor 

artístico, cultural e histórico inestimável, criando assim, um espaço cultural de relevância nacional e 

até internacional no Norte do distrito de Leiria. 

 Próxima visita, 15 de Dezembro, 10 às 12 horas, Espaço-Museu do Rabaçal  – Penela 


