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EDITORIAL 

No passado dia 26 de Novembro foram eleitos os Corpos Sociais da 
Casa da Comarca da Sertã (CCS) para o biénio 2010-2011. A  todos os 
sócios queremos aqui, publicamente, agradecer a participação em 
mais este momento da vida da nossa Casa, mas também, e sobretu-
do, a confiança demonstrada nesta recondução. O sucesso das inicia-
tivas realizadas neste período só foi possível, estamos certos, graças 
ao apoio que nos deram ao longo destes dois anos. 
Assim, e na prossecução do trabalho iniciado anteriormente, propo-

mo-nos concluir o processo de actualização do ficheiro de sócios, bem 
como continuar a apostar na realização de iniciativas com enfoque 
especial na cultura regional, divulgando a história e tradições das nos-
sas gentes. Procuraremos continuar a apostar na realização de activi-
dades relevantes pela sua diversidade, bem como apoiar iniciativas 
realizadas pelos sócios colectivos da CCS, por forma a propiciar uma 
maior satisfação de todos, que terão, assim, a possibilidade de partici-
par num leque mais vasto de actividades. 
A requalificação das instalações da nossa Casa e do mobiliário exis-

tente continuarão a ser um dos nossos propósitos. Assim, e dando 
continuidade às obras já realizadas no salão nobre, procuraremos 
alargar esta acção a outros espaços, no sentido de proporcionar mais 
conforto a todos os utilizadores do espaço e dotar a CCS de meios 
que possibilitem a realização de actividades culturais cada vez mais 
diversificadas, como referido anteriormente. Nesse sentido, procurare-
mos fomentar parcerias com diversas entidades e lançamos aqui o 
repto a todos os sócios para apoiarem este propósito, para que, em 
conjunto, se atinja esse objectivo tão premente. 
Em jeito de conclusão, quero, em meu nome e da CCS, deixar uma 

nota de agradecimento a todos pela participação e apoio demonstrado 
nas actividades realizadas, desejando um Santo Natal e um excelente 
Ano Novo, com muita saúde e sucesso! 
 
Pedro Amaro 
Presidente da Direcção 



 
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de 
um encontro de tunas académicas, no passado dia 10 de 
Outubro. 
 
A Villa D’El Rei Tuna, nossa associada colectiva e que juntamente 

com a CCS organizou esta iniciativa, foi a tuna anfitriã, tendo concluí-
do o período das actuações. O encontro, que teve o apoio da Câmara 
Municipal de Vila de Rei, contou ainda com a participação da TUSÓFO-
NA - Real Tuna Lusófona, tuna masculina da Universidade Lusófona, 
da TUNATLA  - Tuna Mista da Universidade Atlântica e da TMIST - 
Tuna Mista do Instituto Superior Técnico, pólo do Tagus Park. 
Foi uma tarde bem passada, com excelentes actuações e muita ani-

mação. A encerrar a iniciativa, foi servido um lanche com o apoio da 
Junta de Freguesia de Monte Abraão. 
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Em consequências das eleições autárquicas realizadas dia 11 de Outubro de 2009, as autarquias represen-
tadas pela Casa da Comarca da Sertã escolheram os seus dirigentes para os próximos 4 anos: 
 
Oleiros - José dos Santos Marques. 
Proença-a-Nova - João Paulo Catarino. 
Sertã - José Farinha Nunes. 
Vila de Rei - Maria Irene Barata. 
As freguesias de Amêndoa e Cardigos, pertencentes ao concelho de Mação, elegeram, respectivamente, Joaquim Rita 

António e Paulo Alexandre Tavares Silva. 
A Casa da Comarca da Sertã felicita todos os eleitos, desejando-lhes um excelente mandato autárquico. 

ENCONTRO DE TUNAS ACADÉMICAS 

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2009 

TUNATLA - Tuna Mista da Univ ersidade Atlântica  
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O Dia da 

Isna na CCS 
visou divulgar 
e promover 
aspectos his-
tóricos e cul-
turais da refe-
rida localida-
de, tendo sido 
o rg a n i z a do 
pela CCS em 
co labo ração 
com a LAFI - 
Liga Amigos 
Freguesia da Isna. A título de curiosidade, salienta-se o 
facto da Isna ter sido v isitada pelo Rei D. Carlos I, que 
nela pernoitou aquando duma caçada ao javali, em 1904. 
De acordo com a tradição, a Fonte do Rei ou Fonte das 
Mulheres como também é conhecida, foi construída como 
sinal de agradecimento do Rei pela hospitalidade com que 
foi recebido pela população local. 
A iniciativa foi composta por diversos momentos, 

nomeadamente a inauguração das exposições “Isna – A 
Meu Ver”, fotografia,  da autoria de João Nuno Reis  e 
“Figuras de Cristo”, desenhos a carvão, da autoria de 
Figueiredo Costa. Foi ainda apresentado o documentário 
“Malha do Centeio na Isna, 2008”, bem como o livro “O 
Voo do Milhafre Sobre a Isna”, Volume I, editado pela 
LAFI, tendo a iniciativa terminado com um lanche-
convív io. leia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgue    

www.radiocondestavel.pt 

DIA DA ISNA 

1 2 

3 

1 Joaquim Alves Filipe, Pedro Amaro e João Nuno Reis 
 
2 Exposição “Figuras de Cristo” de Figueir edo Costa 
 
3 Exposição “Isna - A Meu Ver” de João Nuno Reis 

A Casa da Comarca da Sertã (CCS) acolheu, no passado dia 17 de Outubro, uma iniciativa dedicada à 
Isna, freguesia do concelho de Oleiros. 



5555    
O livro A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova foi apresentado dia 31 de Outubro no Salão 
Nobre da Casa da Comarca da Sertã. 
 
Da autoria de Francisco Goulão e editada pelo Comendador Sebastião Alves, natural de Proença-a-Nova e nosso 

sócio, esta excelente publicação dá a conhecer a riquíssima história da Santa Casa da Misericórdia local e o seu 
papel no contexto do desenvolv imento do município, como o Autor teve a oportunidade de abordar na sua brilhan-
te alocução. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE PROENÇA-A-NOVA”  leia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgue    José Pereira Bairrada, Pedro Amaro e o Autor, Francisco Goulão Para adquirir esta obra contacte-nos. 

Por sua vez o actual Provedor da Santa Casa da Misericórdia, José Pereira Bairrada, também ele nosso sócio e 
antigo Presidente da CCS, destacou o importante trabalho que a Misericórdia continua a desempenhar, chamando 
a atenção para a necessidade crescente de haver quem se dedique a ajudar o seu semelhante. 
No final foi servido um beberete, com o apoio de El Corte Inglés. 
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A Casa da Comarca da Sertã (CCS) recebeu na noite 
do dia 30 de Outubro o 6º encontro de Gaitas-de-
Foles, que se realizou num ambiente descontraído e 
com muita animação. 
 
A organização destes encontros, cujo objectivo é o da 

partilha de experiências e v ivências, é da responsabilidade 
da CCS e do Terreiro do Gaiteiro, com o apoio da Associa-
ção Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita-de-
Foles. 
Tal como nas anteriores edições, o Bar e a Sala da Jogos 

estiveram em funcionamento, permitindo breves pausas 
nas actuações musicais realizadas no Salão Nobre. 

6º ENCONTRO DE GAITAS-
DE-FOLES 

Nuno Miguel Marques Figueira, 3216 
José Antunes Dias, 3217 
André Estrela Rodrigues de Soure Dores, 3218 
Rui Pedro Farinha Lopes, 3219 
Ricardo Costa Fernandes Esteves Carvalho, 3220 
Dinis Manuel Rodrigues dos Santos, 3221 
Filipe Almeida Matias Santos, 3222 
Diogo Gonçalo Roque Barbado Leal, 3223 
José Maria Ribeiro Novo, 3224 
Ana Catarina Dias Amaro Alves da Cruz, 3225 
Cristina Maria Ribeiro de Oliveira Leal, 3226 
Abílio Afonso Lourenço, 3227 
Rita Leotte Quintino Cardoso, 3228 
João Nuno Martins Reis, 3229 

SÓCIOS ADMITIDOS BIBLIOTECA CCS 
A nossa biblioteca foi enri-
quecida com um exemplar 
da Obra “Orvalho - Memó-
rias no Coração da Beira”, 
da autoria de Alzira da 
Conceição Antunes Rodri-
gues. O livro foi oferecido 
pelo GAIO - Grupo de Ami-
gos Incondicionais do 
Orvalho, nosso sócio 
colectivo, ao qual agrade-
cemos. 
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A inauguração exposição de pintura a óleo “Pura Paixão”, no passado dia 14 de Novembro, marcou o início 
da edição de 2009 do Magusto da Casa da Comarca da Sertã (CCS). 
 
Da autoria de Abílio Lourenço, natural do concelho de Oleiros, esta exposição foi inaugurada pelo Vereador da Câmara 

Municipal de Oleiros, Vítor Antunes e pelo Presidente da CCS. Contou com a presença do Conselheiro Regional por Olei-
ros, Manuel da Cunha, antigo Presidente da CCS. A exposição “Pura Paixão” foi apoiada pela Câmara Municipal de Olei-
ros e pôde ser v isitada até dia ao 12 de Dezembro. 

MAGUSTO E INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO  
DE PINTURA “PURA PAIXÃO” 

MAGUSTO 
O magusto contou com a presença de diversos associados, suas famí-

lias e amigos, tendo decorrido em ambiente descontraído e de muita 
animação. Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente da Assem-
bleia-Geral e antigo Presidente da CCS, Manuel Luís Farinha, que proce-
deu ao sorteio de uma tela gentilmente oferecida por Abílio Lourenço, 
bem como Maria Adelaide Canas, antiga Presidente da CCS. 
Para além das saborosas castanhas cozidas e assadas, houve também 

diversos tipos de enchidos assados na grelha, tarefa que este ano esteve 
a cargo dos nossos sócios José D. Mendes, Jaime A. Barata e António A. 
Barata, a quem, juntamente com a incansável Natália Farinha, agradece-
mos toda a ajuda prestada. O Restaurante Solar da Beira Baixa, dos nos-
sos sócios António e Francisco Martins Mendes, ofereceu um delicioso 
caldo verde, muito apreciado por todos. 
Dos sócios mais antigos, marcaram presença, nomeadamente, António 

Pereira Cardoso e Maria Etelv ina, casados há mais de cinquenta anos e 
que se conheceram na CCS, Beatriz Leitão Reis, António Antunes Alface 
e Alfredo Antão da Cruz, que ofereceu à Casa alguns potes do excelente 
mel que produz. 
A animação musical esteve a cargo do conhecido grupo de concertinas 

"Rasga a Manta", do qual fazem parte alguns sócios da CCS e aos quais 
agradecemos a disponibilidade e v ivacidade das suas actuações. 
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Vítor Antunes, Abílio Lourenço, Manuel da Cunha e Pedro Amaro 

Grupo de Concertinas “Rasga a Manta” 



 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! 

No passado dia 12 de Dezembro a Casa da Comarca da Sertã (CCS) realizou uma Venda de Natal. A iniciati-
va teve por objectivo principal divulgar o trabalho desenvolvido pelos sócios colectivos da CCS, quer a 
nível regional, nas autarquias representadas pela CCS, quer em Lisboa e noutros locais. 

 
Com esta iniciativa os v isitantes tiveram oportunidade de comprar um presente diferente para este Natal, entre livros e 

diversos produtos regionais, de entre os quais se destacam maranhos, bucho e coscorões (Santos & Marçal). 
      

Destacamos ainda a fantástica actuação do 
Rancho Folclórico da Casa do Concelho de 
Pampilhosa da Serra, o qual celebra este ano 
um quarto de século de existência. Aqui ficam 
o nossos sinceros parabéns, agradecendo 
publicamente a disponibilidade. 

VENDA DE NATAL 

ACTIVIDADES AGENDADAS 

 

Venda de Natal 

Rancho Folclórico da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra 

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-feiras 
 

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos. 

Outros Eventos 
Janeiro 
10: Baile de Reis - 16h 
21: Encontro de Empresários: Promoção de Networking - 19h 
 

Fevereiro 
9: Tomada de Posse Corpos Sociais, biénio 2010/2011– 21h 
16: Baile de Carnaval - 15h 
 

Março
6: Reinício dos Bailes mensais da CCS - 21h30
13: Mostra de Gastronomia Regional - 15h  

21: Mini-maratona de Lisboa (venha participar connosco)
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a informa-
ção de eventuais alterações dada no sítio da CCS na internet 
(www.casacomarcaserta.org). 


