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Caros sócios,

PedroAmaro

Por forma a podermos dar continuidade às actividades
que nos propusemos realizar, estamos a fazer uma
intervenção de fundo no Salão Nobre da nossa Casa.
As obras tiveram início em meados deAgosto e contamos
que estejam concluídas até final de Setembro.
A intervenção justificou-se principalmente pelo estado
ruinoso em que o tecto do Salão Nobre se encontrava,
estado mesmo em risco de derrocada em alguns sítios.
Há muito adiadas por motivos financeiros, as obras foram
agora possíveis, em grande parte graças a
presidente da ARCVASO, que nos ofereceu a madeira
necessária para esta intervenção e a quem
agradecemos, reconhecidos.
Concluídas estas obras, em que aproveitaremos também
para proceder a pinturas e a recuperar o magnífico
soalho, teremos novamente um Salão obre digno das
suas funções, ao serviço e disposição de todos os
associados, seus familiares e amigos. Esperamos poder
continuar a contar com o vosso apoio, nomeadamente
financeiro, para que possamos continuar a renovar a
sede da Casa da Comarca da Sertã e seus
equipamentos.
Outubro será um mês em que vamos intensificar as
actividades a realizar na Casa. Vão começar as aulas de
flauta de tamborileiro, organizadas pela Associação
Gaita de Foles, nossa associada. Vamos ter no dia 22
uma palestra sobre o escritor Cardoso Pires, assinalando
os 10 anos do seu desaparecimento. No dia 25 vamos ter
um almoço dedicado ao concelho de Oleiros e seus
conterrâneos, onde faremos algumas justas
homenagens e para o qual contamos desde já com a
vossa participação.

José Matias,

Continua na página 5..

Casa da Comarca da Sertã na Feira do Pinhal

A Casa da Comarca da Sertã marcou presença na VIIIª

Edição da Feira do Pinhal, em Oleiros.

Este evento, que decorreu entre os dias 6 e 10 deAgosto

de 2008, contou com a participação da Casa da

Comarca da Sertã (CCS) que, a convite da Câmara

Municipal de Oleiros, presidida por José dos Santos
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Casa da Comarca da Sertã visita Feira das

Tradições

A Casa da Comarca da Sertã organizou uma visita à Feira

das Tradições no passado dia 21 de Junho, no seguimento

do convite realizado pelo Presidente da Câmara Municipal,

Dr. José Paulo Farinha.

Chegados à Sertã, o almoço decorreu no Restaurante

"Ponte Romana", junto à famosa Ponte Romana, e na

ementa não faltaram os tradiconais maranhos e bucho.

Depois dum passeio pela Vila, que incluiu os seus locais

mais emblemáticos, tivémos ainda oportunidade de visitar a

Feira das Tradições. O dia foi preenchido e marcámos

ainda presença no colóquio "QUALIESCOLA - Qualidade e

Desenvolvimento Sustentável", que decorreu na Casa da

Cultura da Sertã, organizado pelo Instituto Vaz Serra e pelo

Centro de Formação do Pinhal.

A Feira das Tradições, agora na sua 3ª edição, foi

organizada pela Câmara Municipal da Sertã e decorreu

entre 20 e 24 de Junho, contando com a presença de cerca

de 300 expositores, entre Juntas de Freguesia, Escolas,

Empresas e outras entidades.

3ª Feira das Tradições e Actividades

Económicas da Sertã

Como é do conhecimento geral, as feiras constituíram

historicamente um vector estratégico, tendo ao longo

dos tempos uma grande importância na dinamização

da actividade empresarial.

Actualmente adquiriram uma importância redobrada,

por várias razões:

Em primeiro lugar porque as feiras são para as

empresas um importante veículo de promoção e de

" m a r k e t i n g " d o s b e n s e s e r v i ç o s e ,

consequentemente, um factor de desenvolvimento e

de competitividade.

Em segundo lugar, são um importante instrumento de

dinamização pelos contactos que geram e pelos

negócios que potenciam e um ponto importante de

pesquisa, análise, tratamento e utilização da

informação de mercados.

A Feira das Tradições e Actividades Económicas da

Sertã, para além de se revelar um instrumento de

aproximação das nossas escolas ao mundo

empresarial, vem tentando alcançar aqueles

objectivos.

Os expositores, os patrocinadores e o público têm

correspondido e a Sertã pode orgulhar-se de ter um

certame que honra o Concelho e o seu povo.

Há, pois, que continuar a unir esforços, congregar

vontades e inteligências para que com projectos

como este consigamos construir uma Zona do Pinhal

mais criadora, inovadora e competitiva, onde todos

tenhamos orgulho em aprender, trabalhar e viver.

Paulo Farinha
Presidente da Câmara Municipal da Sertã
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Biblioteca da Casa da Comarca da Sertã em renovação e crescimento

A Direcção tomou a iniciativa de reorganizar e renovar a biblioteca da Casa da Comarca da Sertã (CCS), que
possui livros de vários géneros, da literatura ao ensaio histórico, passando por monografias de terras da nossa
região e que são do maior interesse para os sócios.
Nesse sentido dirigiu um pedido a algumas entidades para que oferecessem publicações por si editadas.
Correspondendo a esse pedido, a Assembleia da República, a Fundação Calouste Gulbenkian – para o que
contámos com a preciosa colaboração do nosso sócio e antigo Presidente, Dr. Celso Matias da Silva, director
daquela prestigiada instituição cultural – e as Câmaras Municipais de Oleiros, Proença - a -Nova, Sertã e Vila
de Rei ofereceram à CCS importantes publicações que muito enriqueceram a biblioteca.

Também, o Comendador Sebastião Alves, natural de Sobreira Formosa, no concelho de Proença - a – Nova,
nosso recente sócio, fundador da editora Verbo, quis contribuir com a oferta de duas obras da sua autoria,
reflectindo as suas origens e vivências, com simpática dedicatória.
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Casa da Comarca da Sertã organiza a 1ª

Edição da Festa do Caracol

A Casa da Comarca da Sertã organizou a 1ª edição

da Festa do Caracol, nos dias 11 e 12 de Julho, nas

suas instalações, em Lisboa.

Esta concorrida iniciativa, que se prolongou noite

dentro em ambos os dias, teve por principal objectivo

alargar as actividades aos mais jovens, juntando

diversos sócios, familiares e amigos.

Os petiscos estiveram a cargo de Pedro Antunes,

nosso sócio e membro desta Direcção, que mostrou

os seus dotes de culinária na preparação dos

caracóis.

Pela adesão que esta iniciativa teve, contamos que

tenha continuidade em 2009.

Novos Sócios da Casa da Comarca da
Sertã:

- António da Silva Martins Fernandes (3178)
- Gracindo de Jesus Veríssimo (3179)
- António dos Santos Ramos (3180)
- António Rodrigues Antunes (3181)
- Rui Manuel Mendes João (3182)
- Renato David Novo Maldonado (3183)
- Bruno Miguel Moreira Leal (3184)
- Mariana de F. Pacheco Loureiro (3185)
- João Paulo Alves Gaspar (3186)
- Francisco Martins Mendes (3187)
- António Martins Mendes (3188)
- Sebastião Alves (3189)
- Companhia do Chapitô (5021)
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que espelham as oportunidades culturais,

gastronómicas e turísticas que Oleiros tem para

oferecer.

O cartaz musical foi muito variado e incluiu,

nomeadamente, José Cid, David Fonseca e

Paulo Gonzo, que encerrou as Festas em Honra de

Santa Margarida. Na noite de 9 de Agosto teve

lugar um grandioso espectáculo pirotécnico

intitulado “Ritmos Tradicionais”.

...Continuação da capa
Marques, não quis deixar de marcar presença

nesta prestigiada Feira, com um expositor próprio.

O certame foi inaugurado pelo Secretário de

Estado Adjunto e da Administração Local, Eduardo

Cabrita, que visitou o stand da CCS e assinou o

livro de presenças.

A coordenação do stand esteve a cargo do Sr.

Manuel Cunha, ex-presidente da CCS e actual

Conselheiro Regional por Oleiros, que contou com

o apoio do Sr. José Domingues Mendes.

A Feira do Pinhal contou, este ano, com cerca de

240 expositores e uma forte adesão de público, o

que atesta bem a importância crescente deste

certame não só a nível regional mas também

nacional, sublinhada também pela larga

representação das mais variadas áreas temáticas

Mensagem do Presidente da Câmara
Municipal de Oleiros, José dos Santos
Marques
A Feira do Pinhal representa uma oportunidade
de excelência para divulgar região, sendo esta
um território marcado pela riqueza do seu
património e pelas múltiplas potencialidades de
que dispõe. Por este motivo, as gentes locais
estão bastante motivadas, e esse é desde já um
dos pontos fortes do certame. As pessoas
entendem que esta é uma janela de
oportunidades.
O certame veio assim aumentar a auto-estima
oleirense e a grande maioria da população revê-
se neste conceito, o qual se procura adaptar à
evolução dos tempos e, sobretudo, às exigências
dos seus visitantes.
Este evento representa também uma
oportunidade única para todos os agentes
económicos promoverem a sua imagem, marcas
e p r o d u t o s , r e a l i z a r e m n e g ó c i o s e
consequentemente, contribuírem para o
desenvolvimento da região do Pinhal.



Festas do Sobral Na edição anterior do nosso boletim referimos um almoço que teve lugar no Restaurante

Barbas, na Costa da Caparica. Fomos posteriormente alertados que o propósito deste encontro não foi angariar fundos para as

festas da freguesia do Sobral, como foi referido, mas sim como forma de agradecimento ao apoio queAntónio Ramos tem dado às

referidas festas. Fica assim reposta a verdade dos factos. Ao nosso sócio António Ramos, mais conhecido pelo Barbas e natural

da freguesia da Madeirã, também pertencente ao concelho de Oleiros, deixamos uma saudação especial pela forma

desinteressada como tem apoiado a sua região.

Agulha de Pinho
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Curso de Iniciação à Flauta de Tamborileiro na Casa da Comarca da Sertã

No seguimento do protocolo estabelecido com a Associação Gaita de Foles, nossa associada, estão
abertas as inscrições para um curso de iniciação à flauta de tamborileiro. Este curso terá a duração de 9
meses e corresponde a uma fase inicial de aprendizagem, estando aberto a pessoas com e sem formação
musical.
O curso inclui o ensino de técnicas de execução e coordenação entre a flauta e o tambor, repertório,
ornamentação, breve História desta prática musical em Portugal e dos estudos de Etnomusicologia
realizados, com o que se pretende não apenas a formação de músicos, mas também de pessoas capazes
de interpretar e avaliar a riqueza do instrumento e o contributo português para a sua diversidade global.
Preços
- Inscrição: 10 €

- Mensalidade para sócios daAssociação Gaita-de-foles: 45 €

- Mensalidade para sócios da Casa da Comarca da Sertã: 40 €

- Mensalidade para não-sócios: 60 €

-Aluguer de instrumento (opcional): 10 € mês (5 € para estudantes).
As inscrições estão abertas até ao fim de Setembro de 2008 e as aulas terão início a 2 de Outubro.

Aulas de Danças Europeias

Para quem começa a dançar, a preocupação do passo certo, do ritmo, e das figuras é o principal. Mas com o
tempo aprende-se a sentir a música e a dança sem a preocupação de controlar o ritmo.
A partir de Novembro, à segunda-feira, no Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã, vai ser possível
experimentar um vasto número de danças de par e grupo.
Quem já sabe dançar, pode aprender e aperfeiçoar o passo. Quem quer aprender e ainda está a iniciar o
seu percurso, vai poder evoluir gradualmente e sentir a leveza que a dança proporciona.
Entre as diversas danças que vão ser ensinadas estão a

, a , ,
e muitas mais.

As aulas serão dadas por Nuno Costa, ex-membro do grupo galego
do Centro Galego de Lisboa, Juventude da Galiza;

professor na associação onde ensinou danças europeias e
esteve presente como monitor de nas festas de passagem de ano;
monitor de danças tradicionais europeias no para grupos de
música.
Inscrições e mais informações até 15 de Outubro através dos contactos da
Casa da Comarca da Sertã.
Até lá, passos serenos e pés leves!

Valsa de 3 e 5
tempos Mazurka, Polka, Scottish, Chapeloise Círculo, Muiñeira, An Dro
Rondeau,HanterDro
Anaquiños da Terra

Planeta Dança
workshops

Andanças


