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EDITORIAL 
Caros sócios,  
Em primeiro lugar, e porque se t rata de um segundo mandato, quero agradecer a  

confiança demonstrada ao longo dos últimos dois anos. O  trabalho desenv olv ido 
no primeiro mandato só foi possív el graças ao empenho de todos e em particular 
daqueles que me acompanha ram na anterio r Direcção. A os que cessaram funções,  
tanto na Direcção como nos restantes C orpos Sociais, cumpre  assinalar a forma  
abnegada como procura ram dignificar a nossa C asa, facto pelo qual  merecem o 
nosso reconhecimento. 
Mas porque do futuro importa  falar, no mandato  que agora  se inicia propomo-

nos, nomeadamente, a conclu ir o processo de actualização do ficheiro de sócios 
que tev e início no mandato ante rior e  continuar a apostar na realização de  iniciat i-
v as com enfoque especial na cultura regional, div ulgando a história e tradições dos 
pov os das autarquias representadas pela C asa, env olv endo, sempre que possív el, 
abranger as forças v iv as de cada autarquia.  
Q ueremos também continuar a apostar na div ersidade das iniciativ as realizadas 

pela Casa, de forma a aumentar a satisfação dos sócios que assim terão a possibil i-
dade de participar num leque mais vasto de activ idades, bem como prosseguir no 
apoio às iniciativ as realizadas pelos div ersos sócios colectiv os que desenv olv em 
regularmente o seu trabalho nas nossas instalações, que r sejam realizadas na C asa 
ou em outros locais.  O utro dos nossos objectiv os será fomentar parcerias, nomea-
damente a nív el cultural, com div ersas entidades, quer sejam de âmbito regional 
ou nacional;  
A requalificação das instalações, dando continuidade às obras já realizadas no 

salão nobre e estendendo-as a outros espaços da C asa, é outro dos nossos objecti-
v os, para além da recuperação do mobiliário antigo existente, procurando env olv er 
e sensibilizar todos os sócios nesse propósito. Tal proporciona rá mais conforto a  
todos os ut ilizadores do espaço e permiti rá dotar a C asa de meios que poss ibilitem  
a realização de activ idades culturais cada v ez mais div ersificadas; 
Propomo-nos ainda dar cont inuidade ao trabalho de reorganização, recuperação e  

catalogação do arquiv o fotográfico  e bibliográfico  da C asa, bem como ao processo  
de enriquecimento do espólio da C asa, sobretudo através de pedidos de doação a 
div ersas entidades. 
A  terminar, quero ainda dizer que da remos especial atenção à comunicação inter-

na e externa da nossa C asa. Tal passará, nomeadamente, pela promoção do nosso  
sítio na inte rnet (www.casacomarcaserta.org) e do  nosso bo letim informativ o 
“A gulha de P inho”, não esquecendo, obv iamente, de estreitar relações com os 
órgãos de comunica ção social, em particular os regionais, tão importantes na div ul-
gação da nossa cultura e tradições. 
C ontamos com todos para superar mais estes desafios! 
 
Pedro A maro 



 
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) escolheu um 
Baile de Reis para primeira iniciativa de 2010.   
 
 
Realizada no passado dia 10 de Janeiro, foi uma tarde 

bem passada e que se prolongou até à noite, juntando 
perto de uma centena de pessoas. 
Organizada em parceria pela CCS e pela Tradballs, 

sócio colectivo responsável pelas aulas de danças tradi-
cionais europeias que têm lugar nas nossas instala-
ções, a iniciativa teve entrada livre. 
A animação musical esteve a cargo do grupo FOGO 

DO AR, com Joana Negrão e Vasco Casais. 
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BAILE DE REIS 

1º ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS 

Baile de Reis Fogo do Ar 

Rui Vasconcelos, Júlio Mateus, Pedro Amaro e Diogo Lopes Barata 

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de um encontro de empresários, no dia 21 de 
Janeiro, quinta-feira, pelas 19 horas. 

 
As intervenções estiveram a cargo de Rui 
Vasconcelos, da CB Solutions, e de Júlio 
Mateus, da Best Travel, ambos sócios desta 
Casa, que nos transmitiram a sua experiência 
profissional e analisaram a evolução das 
pequenas e médias empresas na área territo-
rial abrangida pela CCS.  
Marcaram presença, nomeadamente, os con-
selheiros regionais de Oleiros, Proença-a-
Nova, Sertã e Vila de Rei, respectivamente 
Manuel Cunha, Irene Cardoso, Virgílio Silva e 
Alberto Barata, que abordaram a evolução 
empresarial nos concelhos que representam. 
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TOMADA DE POSSE DOS NOVOS CORPOS SOCIAIS 

www.radiocondestavel.pt 

leia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgue    A cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Sociais da Casa da Comarca da Sertã, para o biénio 
2010/2011, teve lugar no passado dia 9 de Fevereiro. 

O primeiro ponto da ordem de trabalhos da Assembleia-Geral Ordinária, convocada para o efeito, constou da 
apreciação e votação do relatório e contas relativo ao exercício de 2008/2009 e do Parecer do Conselho Fiscal, 
tendo ambos sido aprovados por unanimidade. 
O Conselho Fiscal propôs que fosse “aprovado um voto de louvor à Direcção, pela brilhante acção desenvolv ida 

durante o seu mandato”, o qual mere-
ceu também a aprovação por unanimi-
dade. 
  Com algumas alterações, especial-
mente ao nível da Direcção, mantive-
ram as funções que anteriormente 
exerciam o Dr. Manuel Luís Farinha, 
como Presidente da Assembleia-Geral,  
o Sr. Martinho Mendes de Oliveira, 
como Presidente do Conselho Fiscal, e 
o Eng. Pedro Amaro, como Presidente 
da Direcção. 
  No Conselho Regional, presidido pelo 
Presidente da Direcção, tomaram pos-
se o Sr. Manuel da Cunha, por Oleiros, 
a Eng. Irene Fernandes Cardoso, por 
Proença-a-Nova, o Sr. Virgílio Costa 
Silva, pela Sertã, e o Professor Alberto 
Barata, por Vila de Rei. 

  Na cerimónia de tomada de posse mar-
caram presença, nomeadamente, o Chefe de Gabinete da Governadora Civ il de Castelo Branco, o Vereador da Cul-
tura da Câmara Municipal de Vila de Rei, o Presidente da Junta de Freguesia da Sertã, o Presidente da Assembleia 
de Freguesia da Sertã, o Tesoureiro da Junta de Freguesia da Madalena, freguesia onde a Casa está sedeada, a 
Presidente da Junta de Freguesia de Monte Abraão, o Presidente da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra e o 
Presidente da Casa de Lafões. 

 

Pedro Amaro, Maria Adelaide Canas, Manuel Luís Farinha e Martinho Mendes de Oliveira 
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No passado dia 13 de Fevereiro, pelas 21h30, o Salão 
Nobre da Casa da Comarca da Sertã encheu-se para rece-
ber um Recital de Poesia e Canções da obra de Pedro 
Branco. 
 
Pedro Branco e Zé Manel dos Santos brindaram-nos com uma 
magnífica sessão de poesia e música, muito aplaudida por todos. 
EncontrO , assim se designou a iniciativa organizada em parceria 
com o nosso sócio Pedro Branco, foi, de facto, “um pretexto para 
um encontro, no palco e fora dele. Um espaço para amigos ouvi-
rem poesia e música." 

RECITAL DE POESIA E CANÇÕES 

Zé Manel dos Santos e Pedro Branco 

 

DIA DOS NAMORADOS 
A propósito do Dia dos Namorados, a Casa da Comarca 
da Sertã organizou um workshop de Tango Argentino. 
 
Coordenado pela professora Elena Gonzalez, nossa sócia, a 

iniciativa realizou-se no passado dia 14 de Fevereiro, domingo, 
entre as 17 e as 19 horas. 
Relembramos que as aulas de tango argentino, têm nova data 

e horário, de forma a melhor corresponder às necessidades. 
Actualmente realizam-se às sextas-feiras, entre as 20h e as 
21h30.  
Informações e contactos em www.tangolablisboa.com. 
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NOVOS SÓCIOS  
- Maria do Carmo Alves M. R. 
Moreira: 3230 
- Carla Maria Alves Martins R. 
Moreira: 3231 
- Carma Maria Cruz: 3232 
- Maria Gracinda Farinha  
Alves: 3233 
- Manuel Martins Viana: 3234 
- Rui Humberto Medeiros Melo  
Vasconcelos: 3235 
- Pedro Guedes Branco: 3236 
- José Manuel Damião dos  
Santos: 3237 
- Inês Paula Ruas Alves  
Martins: 3238 
- Maria da Conceição  
Nunes: 3239 
- Floriano R. Sérgio Muralha: 3240 
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CARNAVAL 2010 

BIBLIOTECA CCS 
Fruto das doações que temos recebido de diver-

sas proveniências, a Biblioteca da nossa Casa tem 
vindo a ser dotada com obras literárias de referên-
cia. Devido ao cariz eminentemente regional, des-
tacamos  “Castelo, a terra e as suas gentes”, da 
autoria de José Gaspar Domingues, que nos foi 
oferecido pela nossa sócia Ângela Reis e Moura, e 
“Instrução Popular na Beira Baixa, volumes I, II e 
III, oferecidos pelo seu autor Francisco Goulão, no 
seguimento da sua presença entre nós, aquando 
da apresentação pública de outra obra da sua 
autoria, “ A Santa Casa da Misericórdia de Proen-
ça-a-Nova, relação dos povos com a confraria da 
misericórdia”. 

Apesar da chuva que se fez sentir em Lisboa no dia 16 de Fevereiro, o Carnaval na Casa da Comarca da 
Sertã (CCS) foi uma realidade. 

 

Sócios, familiares e amigos deram largas à imaginação e brinca-
ram ao Carnaval dentro de portas, tendo ainda participado no 
desfile da Cidade de Lisboa, a convite da Junta de Freguesia da 
Madalena. 
A edição de 2010 contou com a participação do Rancho Folclóri-
co da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, que animou a 
festa na CCS e cuja v isita é sempre bem-vinda. 
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No dia 25 de Fevereiro, pelas 19h30, o Salão Nobre 
da Casa da Comarca da Sertã (CCS) recebeu uma 
Conferência dedicada à temática das Marcas. 
 
Dando continuidade ao 1º Encontro de empresários realiza-

do em Janeiro último, a iniciativa foi organizada pela CCS e 
pela Sociedade de Advogados - Lopes Barata e Associados e 
inseriu-se no âmbito dos encontros que pretendemos reali-
zar com alguma regularidade para promoção dos nossos 
empresários. 
As intervenções estiveram a cargo da Dra. Joana Mota 

Agostinho, que nos falou sobre o “Registo e protecção de 
Marcas” e do Dr. Diogo Lopes Barata, sócio desta Casa, que 
dissertou sobre a “Tributação da Propriedade Intelectual”. 

CONFERÊNCIA SOBRE MARCAS 

Diogo Lopes Barata, Pedro Amaro e Joana Mota Agostinho 

 

A Praznik, Organização de Eventos 
Lda., associada colectiva da Casa da 
Comarca da Sertã, comemorou o 8º 
aniversário na nossa Sede, no pas-
sado dia 26 de Fevereiro. 
 
Composta por diversos momentos, da 

celebração fizeram parte um jantar e 
uma projecção com fotografias de várias 
activ idades da Praznik, tendo sido inau-
gurado oficialmente o seu novo sítio na 
internet. 
À Praznik, os nossos parabéns pela data 

assinalada.  

8º ANIVERSÁRIO 
DA PRAZNIK  

REINÍCIO DOS BAILES MENSAIS 

Após um interregno de mais de uma década, os bailes mensais 
regressaram à Casa da Comarca da Sertã (CCS) no passado dia 6 
de Março, sábado, pelas 21h30. 
 
Abílio Alves, conhecido acordeonista, natural das Sardeiras, localidade da 

freguesia e concelho de Oleiros, foi o artista convidado, o que muito contri-
buiu para a afluência registada. Curiosamente, o último baile também havia 
sido por si realizado. 
Os bailes mensais da 

CCS, cuja adesão por 
parte de sócios, suas 
famílias e amigos, espe-
remos que continue a 
ser uma realidade, rea-
lizar-se-ão preferencial-
mente no primeiro 
sábado de cada mês. 

 



 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 económico entrar em contacto consi-

LAFI COM NOVOS  

Outros Eventos 
                                                                        Abril 
10: Baile com conjunto - 21h 
17: A presentação de “A Família Dias Barata Salgueiro da Madeirã, 
as raízes duma família do antigo termo da Vila de Álvaro”- 15h 
18: Workshop de pintura facial e balões de escultura  
– Praznik - das 15h às 18h 
24: Workshop “Reaprender a Jogar” – Crème da la Crème -   
das 10h às 17h 
 

                                                                       Maio 
1: Baile com conjunto – 21h 
8: Almoço de Aniversário da CCS em Vila de Rei 
9: Workshop de Animação e Jogos de Expressão Dramática 
– Praznik - das 15h às 18 horas 
23: Workshop de Teatro de Improviso – Praznik - das 15h 
às 18 horas 
 

                                                                     Junho
5: Baile com conjunto - 21h
12: Santos Populares - 19h  

18: Apresentação Peça de Teatro Praznik - 21h30 
 

Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a informa-
ção de  alterações dada no sítio da CCS em www.casacomarcaserta.org. 

ACTIVIDADES AGENDADAS 
Aulas 
Danças Tradicionais Europeias  
- A ssociação Tradballs -  2as-feiras 
Curso de iniciação à Flauta de Tamborileiro 
- A ssociação Gaita de Foles - 3as-feiras 
Danças Argentinas - Tango, Chacarera, entre outras 
- Professora Elena Gonzalez -  6as-feiras  
 
Para mais informações sobre aulas, contacte-nos. 

CORPOS SOCIAIS 

A LAFI - Liga de Amigos da Freguesia de Isna, 
elegeu os novos Corpos Sociais para 2010-
2011, em Assembleia-Geral realizada no dia 6 
de Março em Lisboa, na CCS. 

A lista que se apresentou a sufrágio foi eleita por 
unanimidade. O Presidente da Assembleia Geral 
eleito é o Juíz Desembargador Armindo Ribeiro Luís, 
sócio nº 1 da LAFI, sendo o Dr. João Nuno Reis, 
sócio nº 75, o Presidente da Direcção. 

    A CCS deseja a todos os eleitos as maiores 
felicidades no desempenho das suas funções. 

BOM APETITE! 

Encenação 

Pepa Diaz Meco 
Interpretação    

Anabela Mira  

Teatro Casa da Comédia 

12, 13 (6ª e Sáb.), 18, 19 (5ªe 6º),  
26 e 27 (6ª e Sáb.) de Março pelas 21.30 h. 

 

 

Com o apoio da Casa da Comarca da Sertã 


