Caros Primos e Amigos

No âmbito das comemorações dos 135 anos da Fundação
Condessa de Penha Longa foi editada a obra “EU FUI ESTE
CAMINHO”.
O livro, da autoria de Rita Olivaes, percorre os mais de
duzentos anos da Família Pinto Leite e a sua ligação a Cucujães,
centrando-se na personalidade carismática de Clementina
Pinto Leite, Condessa de Penha Longa e instituidora desta
Fundação. Ao longo do mesmo, a autora, baseando-se no
espólio documental dos vários ramos da Família e em
documentação dispersa noutros arquivos e bibliotecas em
Portugal e no estrangeiro, enquadra a Família no século XIX e,
partindo daí, projecta a vida e a obra de Clementina Pinto Leite,
personagem central do livro. O texto começa por contextualizála familiarmente, narrando os passos dados e as peripécias vividas pelos seus diversos tios e por seu próprio pai em
Portugal, no Brasil e em Inglaterra, os quais projectaram a família social e economicamente. Relatando as relações havidas
com os seus tios – o mais novo dos quais se tornaria seu marido – permite-nos entender a forma concertada como agiam
em conjunto, delineando, também, uma estratégia de criação de negócios, que foi levada à prática com um notável espírito
de entreajuda familiar.
Clementina Pinto Leite tendo dedicado parte substancial da sua energia de vida ao auxílio dos seus conterrâneos de
Cucujães, contexto que também é descrito, instituiu uma obra com alicerces que permitiram a sua continuidade até à
actualidade. Os capítulos finais relatam-nos os dramáticos esforços realizados pelos sucessivos responsáveis pela
instituição – hoje Fundação Condessa de Penha Longa –, em fase de menores recursos, no sentido de cumprirem a vontade
da Condessa de Penha Longa, que era a de contribuir para a educação das crianças menos favorecidas através da escola
que criou.
O valor obtido com a comercialização desta obra, reverte integralmente para a Fundação Condessa de Penha Longa,
destinando-se o mesmo a comparticipar as bolsas de estudo dos alunos mais necessitados. Se pretender adquiri-la
contacte os nossos serviços.

