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Editorial 
Após uma breve pausa, as activ idades da Casa da Comarca da Sertã reco-
meçaram no dia 4 de Setembro com um concerto, onde a música medieval 
esteve em destaque. Na ocasião, para além da actuação de diversos tocado-
res informais de gaita-de-foles, o conhecido grupo “Strella do Dia” animou a 
noite com músicas do álbum que editou recentemente. 
 
Durante o verão, tivemos a oportunidade de visitar a XX Feira de Enchidos, 
Queijo e Mel, que decorreu em Vila de Rei entre 25 de Julho e 2 de Agosto. 
Este certame contou com cerca de cento e trinta expositores, que mostraram 
a sua arte e fizeram as delícias das dezenas de milhar de v isitantes.  
 
A Casa participou ainda na Feira do Pinhal, em Oleiros, de 5 a 9 de Agosto, 
onde esteve presente com um stand que disponibilizou aos v isitantes vários 
produtos, nomeadamente livros que temos actualmente para venda e t-shirts 
criadas entretanto, através duma parceria com a Arménios T-shirts, para 
divulgação da CCS. 
 
Com o retomar das activ idades, queremos relembrar que continuamos a 
disponibilizar aulas de flauta e tamboril, onde se procura dar especial ênfase 
ao nosso folclore e, também, aulas de danças tradicionais europeias. Conti-
nuamos, também, a apoiar e promover o teatro e as artes performativas. 
Indo ao encontro do anseio de alguns sócios, vamos passar a ter aulas de 
danças argentinas, onde se inclui o tango e a chacarera, a realizar semanal-
mente. 
 
Em jeito de balanço, também porque nos aproximamos do final de manda-
to, cumpre dizer que a nova dinâmica que procurámos incutir à nossa acção 
a par das tão necessárias requalif icação e modernização da Casa, que é e 
deverá ser cada vez mais de todos nós, e de novas formas de comunicação 
com os associados, com destaque para a página na Internet, onde todas as 
iniciativas estão disponíveis, permitiu não só a admissão de novos sócios mas 
também o regresso de alguns dos antigos associados.    
 
Contudo e apesar do que foi feito, muito há ainda a fazer a bem da Casa da 
Comarca da Sertã, o que só poderá ser feito com os apoio e colaboração de 
todos. 
 
Pedro Amaro 
Presidente da Direcção 



Conferência Santos Populares  
"A Importância das Colectividades no Concelho de 
Lisboa" 
 
No âmbito da Conferência "A Importância das Colectiv idades no Concelho 

de Lisboa", realizada no dia 5 de Junho, a oradora convidada, Dra. Maria 
João Figueiroa Rego, ofereceu dois livros de sua autoria à Casa da Comar-
ca da Sertã. 
As obras por si oferecidas à nossa biblioteca são "Colectiv idades da Fre-

guesia dos Prazeres" e "Colectiv idades da Freguesia da Graça", nas quais é 
exaustivamente exposto o papel que este tipo de associativ ismo teve e 
continua a ter na dinamização cultural, desportiva e social da cidade de 
Lisboa, nomeadamente nas freguesias abordadas nestas duas obras. 
A autora está já a preparar a edição de mais obras que irão abranger o 

resto da cidade. 

3333    
No passado dia 12 de Junho, noite de Santo António e véspera de feriado em Lisboa, os Santos Populares 
foram celebrados na Comarca da Sertã, com uma festa que durou noite dentro, juntando sócios, familia-
res e amigos. 
 
Festas com enorme tradição em Lisboa e que se prolongam por todo o mês de Junho, a animação musical desta edição 
esteve a cargo de Martim Magalhães Pereira. 
Para além das tradicionais sardinhas, houve também entremeada e febras, primorosamente assadas pelo sócio Jaime 
Barata, acompanhadas de broa e pão saloio. 
Só nos resta agradecer a todos quantos contribuíram para a realização desta iniciativa e dizer que para o ano há mais. 
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O concelho de Vila de Rei, um dos municípios representados pela Casa da Comarca da Sertã (CCS) e 
onde se localiza o centro geodésico de Portugal, esteve em destaque na CCS, no dia 27 de Junho. 
 
Constituída por vários momentos, com esta iniciativa, organizada em estreita colaboração com a Autarquia, pre-

tendemos salientar  aspectos culturais e gastronómicos do concelho. Estiveram presentes, nomeadamente, a Presi-
dente da Câmara Municipal, Sra. Irene Barata, e o Presidente da Assembleia Municipal, General Narciso Mendes 
Dias. 

Dia de Vila de Rei leia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgue    
www.radiocondestavel.pt 
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  O Concelho de Vila de Rei foi criado em 19 de Setembro de 1285, por Foral do Rei D. Dinis. Do seu património 

histórico-cultural, destaca-se o Castro de S. Miguel, a Igreja da Misericórdia, a Ponte dos Três Concelhos, as 
Conheiras, o Museu Municipal e o Museu de Geodésia. 
A inauguração duma exposição das obras vencedoras do concurso de pintura e desenho “Traços de Vila de Rei” 

desde 2007 até ao presente ano, deu início ao Dia de Vila de Rei na CCS. 
Seguiu-se a Palestra "Personalidades de Vila de Rei", onde foram objecto de alocução três importantes “filhos da 

terra”, a saber: o Padre José Aparício da Silva, José Cardoso Pires e António Gaspar. 
O Prof. José Gaspar, Jornalista em Funções no Jornal Expresso do Pinhal, foi o convidado escolhido para nos falar 

do Padre José Aparício da Silva, da Companhia de Jesus. Na sua brilhante alocução ficámos a saber o importante 
papel que o Padre Aparício teve para a Irmã Lúcia, tendo sido seu confessor. Veio a falecer no Brasil, em 21 de 
Maio de 1966. 
Edite Cardoso Pires, v iúva do escritor José Cardoso Pires, falou-nos do homem enquanto pai, marido e amigo, 

numa versão intimista e muito interessante, pois permitiu-nos ficar a conhecer melhor Cardoso Pires, escritor reco-
nhecido além fronteiras. 
Para nos falar de António Gaspar, antigo Presidente da Assembleia Municipal de Vila de Rei, tivemos a honra de 

poder contar com a intervenção do Professor Alberto Barata, também ele ex-Presidente da referida Assembleia, 
que ainda o conheceu pessoalmente e que nos falou do seu percurso de vida e participação cív ica. 
O momento musical contou as actuações da Villa D’El Rei Tuna, nossa associada colectiva, e do Grupo de Concer-

tinas “Rasga a Manta”, do qual fazem parte alguns sócios da CCS, que animaram de forma brilhante o Dia de Vila 
de Rei na CCS e aos quais agradecemos publicamente. 
Esta iniciativa fechou com chave de ouro, com um magnífico lanche oferecido pela Autarquia e composto por pro-

dutos de Vila de Rei, que fizeram as delícias dos presentes. 



6666    Encontro de Gaitas-de-Foles Feira do Pinhal 2009 A Comunidade Gaiteira regressou à Casa da Comarca da Sertã (CCS), no passado dia 27 de Junho, sába-
do, em ambiente de animada confra-
ternização, para aquele que foi o 4º 
Encontro de Gaitas-de-Foles. 
 
A organização destes encontros, cujo 
objectivo é o da partilha de experiências e 
v ivências, é da responsabilidade do Terrei-
ro do Gaiteiro e CCS, com o apoio da Asso-
ciação Portuguesa para o Estudo e Divulga-
ção da Gaita-de-Foles. 
Tal como nas anteriores edições, o Bar e a 
Sala de Jogos (dominó, damas, xadrez, 
bilhar, cartas, etc.) estiveram em funciona-
mento, permitindo breves pausas nas 
actuações musicais realizadas no Salão 
Nobre. 

A Casa da Comarca da Sertã marcou presença na edição de 2009 da Feira do Pinhal, em Oleiros, com um 
stand em que nos fizemos representar. 
 
A Feira do Pinhal, o principal evento de promoção e divulgação dos 

produtos da região, que decorreu de 5 a 9 de Agosto, foi inaugurada 
pelo presidente da Câmara de Oleiros, José Marques, e pelo Secretá-
rio de Estado da Protecção Civ il, José Miguel Medeiros. 
Nesta edição, a feira teve um recorde de visitantes que ultrapassa-

ram os 50 mil, integrou 216 expositores e um programa cultural com 
as actuações de André Sardet, Santos e Pecadores, da companhia de 
teatro italiana Kitonb, da Pirotecnia Oleirense e dos diferentes grupos 
e associações do concelho. As festas em Oleiros terminaram na pas-
sada segunda-feira, dia 10 de Agosto, com o Dia do Concelho. 
No nosso stand tivemos disponíveis, entre outros produtos, alguns 

dos livros que temos actualmente para venda, nomeadamente: "O 
Santo Condestável e o Infante", agora que se celebra a canonização 
de Nuno Álvares Pereira, nosso Patrono, "Superstições e Práticas 
Mágicas na Beira Baixa" e "Sertanense: 75 Anos de História". 
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Noite de Fados  
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de uma noite de fados com jantar,  no passa-
do dia 18 de Setembro.  
 
A iniciativa, que contou com o apoio da Junta de Freguesia da Madalena, insere-se na política de diversificação de acti-
v idades que tem vindo a ser implementada, indo ao encontro dos anseios de muitos dos nossos associados. 
Muito participada, durou noite dentro, proporcionando um serão diferente e tão português a sócios, familiares e ami-
gos, na companhia dum diversificado leque de artistas, que fizeram questão em estar presentes e aos quais uma vez 
mais agradecemos.  
Acompanhados por Humberto Vicente na guitarra portuguesa e por Pedro Soares na viola, brindaram-nos com as suas 
interpretações os fadistas Raul Costa, que teve a amabilidade de apresentar os participantes, Roberta Mossi, Vítor Rodri-
gues, Rui Santos, Marino João, Jerónimo Caracol, António Ganhão, Cristiana e Teresa Tapadas. 
Esta iniciativa contou com a colaboração do Grupo Sportivo Adicense, Restaurante Vossemecê e Restaurante Velho 
Páteo de Sant’Ana. 
O jantar foi servido pel’ A Fábrica, propriedade do nosso sócio Paulo Luís, com raízes familiares no concelho de Oleiros. 



Eleições da CCS 
 Informamos que o pagamento de quotas 

pode ser feito através do NIB 0035 0698 
00032314430 97, indicando o nome  e/ou o 
número de sócio. 

Caro Sócio, 
Se utiliza correio electrónico forneça-nos o seu endereço para 
geral@casacomarcaserta.org. 
Dessa forma é mais fácil e económico entrar em contacto consigo! 

Actividades agendadasActividades agendadasActividades agendadasActividades agendadas    
Elena Beatriz Gonzalez (3213) 
Vítor Manuel Vicente Silva (3214) 
Ricardo Vieira (3215) 

Beatriz dos Santos Leitão Reis (876) 
António Calado dos Santos (2380) 
Isabel Albertina C. A. Aleixo Santos (2128) 
Amadeu Farinha Gaspar (1999) 
Eugénio Martins Leitão (2956) 
José Augusto Breia Jesus Brandão (2821) 
Emília Maria Alegre Cabrita (2420) 
Maria de Jesus Gaspar (1987) 
José Martins Fernandes (3128) 
Jorge Manuel Alves Lopes (3025) 
Armando da Conceição Martins (2412) 
Eduardo Barata Olivença (1110) 
Alberto da Conceição Martins (2656) 

Outros Eventos 
Outubro 
10: Festa de Tunas com Villa d’El Rei Tuna, entre outras 
17: Dia da Isna (Oleiros) na CCS 
 

Novembro 
14: Magusto - 16 horas 
26: Eleições da CCS - 21 horas 
 

Dezembro
12: Venda de Natal  
 

Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sen-
do a informação de eventuais alterações dada no sítio da 
CCS na internet (www.casacomarcaserta.org). 

Aulas 
Danças Argentinas - Tango, Chacarera, entre outras 
- Professora Elena Gonzalez -  4as-feiras,  
Danças Tradicionais Europeias  
- A ssociação Tradballs -  2as-feiras 
Curso de iniciação à Flauta de Tamborileiro 
- A ssociação Gaita de Foles - 3as e 5as-feiras 
 

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos. desde 2008desde 2008desde 2008desde 2008 Sócios Readmitidos Sócios Readmitidos Sócios Readmitidos Sócios Readmitidos     Novos SóciosNovos SóciosNovos SóciosNovos Sócios    No próximo dia 26 de Novembro, 5ª-feira, pelas 21 horas, vão realizar-se Eleições para os Órgão Sociais da 
Casa da Comarca da Sertã (CCS). 
 
Pela importância que este facto tem, nomeadamente ao nível da definição de algumas das principais activ idades a 

desenvolver e do rumo a seguir, com vista a propiciar uma dinâmica crescente da CCS, apelamos à participação de todos 
os associados em mais este acto eleitoral, que pretendemos seja o mais participado possível. 


