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EDITORIAL 
Caros Sócios, 
A  nossa C asa completou 64 anos de v ida no presente ano, com um passeio a  

V ila de Rei. Na ocasião tiv emos oportunidade de  v isitar alguns dos principais locais  
de referência deste Município, com destaque para a Biblioteca Municipal José Car-
doso P ires, tendo sido amav elmente recebidos pela Presidente da A utarquia, Sra. 
D. Irene Barata. 
A  pensar no aniv ersário da Casa e tendo em conta que este ano se assinalam os 

650 anos do nascimento de D. Nuno Á lvares Pereira, bem como o 1º aniv ersário 
da canonização, tiv emos oportunidade de manda r fazer uma medalha comemorat i-
v a, que apresentámos em V ila de Rei. Esta medalha, que esperamos seja do agra-
do de todos, assinala, assim, não só a fundação da C asa da C omarca da Sertã mas 
também o nascimento do nosso Patrono e pode ser adquirida na nossa Sede. 
Q uero também dar nota pública de que a nossa Biblioteca tem v indo a ser enri-

quecida, tendo recebido mais uma centena de títulos de referência, prov enientes 
da Direcção-Geral do Liv ro e das Bibliotecas, bem como duas de cariz marcada-
mente regional, como é o caso de “A Lenda de C elinda” e “Nuno de Santa Maria, 
fragmentos de memória persistente”, recebidas recentemente da C âmara Municipal 
da Sertã. A  estas entidades e a todos quantos têm dado o seu contributo, aqui fica  
o nosso agradecimento. 
A  requalificação das nossas instalações e do mobiliá rio antigo aí e xistente é, nun-

ca é demais referi-lo, outra das nossas preocupações. Tal só será possív el com o 
apoio dos sócios e das auta rquias representadas pela C asa, pelo que esperamos 
poder continuar a contar com o v osso apoio para esta onerosa e d ifícil ta refa. Nes-
se sentido, quero aqui publicamente congratula r-me com a assinatura de um pro-
tocolo de cooperação entre a Casa e a Univ ersidade A utónoma de Lisboa, com 
v ista à recuperação de algum mobiliário. Desse protocolo resultarão ainda benefí-
cios adicionais para os nossos sócios e seus familiares, nomeadamente descontos 
ao nív el das inscrições e mensalidades. 
Q uase a terminar, quero aqui reafirmar que continuamos empenhados na reali -

zação de activ idades com enfoque especial na nossa cultura regional, d iv ulgando e 
promov endo a história e tradições das gentes das autarquias representadas pela  
Casa, num trabalho de proximidade com os responsáv eis autárquicos, a bem de  
todos. Esta aposta, a par da necessária div ersificação das act iv idades que temos 
v indo a realizar e promov er, como é o caso das danças para  crianças que  disponi-
bilizamos desde Maio, tem contribuído para o “regresso” de antigos sócios mas 
também e principalmente para a entrada  de nov os sócios, o que  muito nos agrada  
e motiva para prosseguirmos o nosso t rabalho. 
 
C ontamos consigo para que a Casa funcione como uma verdadeira embaixada da 
nossa região em Lisboa ! 
 
Pedro Amaro 
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BAILES DA CCS 

COMENDADOR SEBASTIÃO ALVES NA UC 

Foi perante um auditório repleto que o 
Reitor da Universidade Católica, Prof. 
Doutor Braga da Cruz, fez a apresenta-
ção, acompanhado da editora, Zita 
Seabra, e do Prof. Doutor Xavier Pinta-
do. 
Sebastião Alves, sócio da Casa da 
Comarca da Sertã e um dos mais 
importantes empresários portugueses, 
é natural da aldeia de Amoreira, na 
freguesia e concelho de Proença-a-

Nova. Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Eng. João Paulo Cata-
rino e o Presidente da Casa da Comarca da Sertã. 

Baile de Maio 

 
Depois do baile do passado mês de Março, que marcou o reinício dos 
bailes mensais na Casa da Comarca da Sertã (CCS), a edição de 10 de 
Abril foi abrilhantada por Hélder Nunes, cantando e tocando inúmeras 
músicas, na sua grande maioria conhecidas de todos e que compõem o 
seu vasto repertório. 
 
O grupo de concertinas "Rasga a Manta", do qual fazem parte alguns sócios da 

Casa da Comarca da Sertã (CCS), foi o escolhido para animar a mais recente edi-
ção dos bailes mensais, realizada na noite do passado dia 1 de Maio. 
Os bailes mensais da CCS, cuja adesão por parte de sócios, suas famílias e ami-

gos, esperemos que continue a ser uma realidade, continuarão a realizar-se prefe-
rencialmente no primeiro sábado de cada mês. 
Aos membros dos "Rasga a Manta" fica o nosso agradecimento e reconhecimen-

to pela fantástica actuação, tocando inúmeras músicas que fazem parte da nossa 
cultura tradicional popular, na sua grande maioria conhecidas dos presentes. 
Esperamos por si na próxima edição! 

Grupo de conc ertinas “Rasga a Manta” 

Sebastião Alves, João Paulo Catarino e Pedro Amaro Sebastião Alves 

 

“Mais Mundos Houvera -Memórias dum Viandante”, o mais recente livro do Comendador Sebastião Alves, 
foi apresentado publicamente no Auditório Cardeal Medeiros da Universidade Católica, no passado dia 22 
de Abril. 
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BIBLIOTECA 
 
A Biblioteca da nossa Casa tem vindo a ser dotada com obras literá-
rias de referência, fruto das ofertas que temos recebido de diversas 
entidades, nomeadamente da Direcção-Geral do Livro e das Biblio-
tecas, que nos disponibilizou mais de uma centena de títulos. Mais 
recentemente a Câmara Municipal da Sertã enviou-nos duas obras 
que, pelo seu cariz marcadamente regional, merecem particular 
menção: “A Lenda de Celinda”, de Margarida Almeida e Márcia San-
tos, e “Nuno de Santa Maria, fragmentos de memória persistente”, 
de Aires A. Nascimento. A estas entidades e a todos quantos têm 
dado o seu contributo, aqui fica o nosso público agradecimento. 

APRESENTAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A FAMÍLIA 
BARATA SALGUEIRO 
"OS DIAS BARATA SALGUEIRO DA MADEIRÃ: As Raízes duma Família do Antigo Termo da Vila de 
Álvaro" foi apresentado na Casa da Comarca a Sertã (CCS), no passado dia 4 de Maio. 

Editado pela Associação Portuguesa de Genealogia 
(APG), este estudo foi incluído no mais recente número 
da sua publicação anual “Raízes & Memórias”, a qual 
pode ser adquirida na CCS. As intervenções estiveram a 
cargo do Presidente da CCS, do Secretário-Geral da APG 
e dos autores, Nuno M. Figueira, nosso sócio, e Luís Car-
doso de Menezes. 
A família Barata Salgueiro, uma das famílias de maior 
relevo na zona do Pinhal, teve origens na antiga Vila de 
Álvaro, actualmente uma das freguesias que integram o 
concelho de Oleiros. 

Adriano Antão Barata Salgueiro, bacharel em Leis pela Universidade de Coimbra, prestigiado Advogado e Bene-
mérito da cidade de Lisboa, um dos membros da família Barata Salgueiro tratados neste estudo e seguramente o 
mais mediático, faleceu há 115 anos, no dia 5 de Maio de 1895. 
O seu nome figura na toponímia de Lisboa, por proposta do então Presidente da Autarquia, José Rosa Araújo. O 

topónimo “Rua Barata Salgueiro” foi aprovado na 19ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa, a 6 de 
Maio de 1882. 
Terminada a apresentação foi servido um Porto de Honra que teve o apoio da Vereadora da Cultura da Câmara 

Municipal de Lisboa, ao qual se seguiu um jantar. 

 



5555    
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) celebrou o 64º aniversário no Município de Vila de Rei, no passado 
dia 8 de Maio, com a presença, nomeadamente, da Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, da 
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Sertã e do Chefe de Gabinete da Governadora Civil de 
Castelo Branco. 
 
Saímos de Lisboa pelas 9h da manhã, em autocarro cedido pela Junta de Freguesia de Monte Abraão, localidade 

onde residem alguns sócios da CCS, rumo ao nosso destino. Depois de uma breve paragem na área de serviço de 
Santarém, chegámos aos Paços de Concelho de Vila de Rei, onde fomos gentilmente recebidos pela Presidente, 
Sra. D. Irene Barata, acompanhada pelos Vereadores Paulo César, Jorge Tavares e José Januário. 
Dirigimo-nos posteriormente à Albergaria D. Dinis, local 

escolhido para a realização do almoço de confraternização, 
que juntou cerca de uma centena de convivas, entre sócios, 
suas famílias e amigos. Da ementa fizeram parte alguns pra-
tos regionais de referência, como é o caso do Bacalhau à 
Vila de Rei, dos Maranhos e do Bucho recheado, que fizeram 
as delícias dos presentes. 
No seu discurso, o Presidente da Direcção da CCS, Eng. 

Pedro Amaro, destacou, nomeadamente, as linhas orientado-
ras para o presente mandato, salientando a importância dos 
sócios e das Autarquias continuarem a apoiar a Casa, de 
forma a atingir os objectivos propostos. Deu ainda nota 
pública da medalha comemorativa mandada fazer com o 
duplo propósito: assinalar o 64º aniversário da fundação da CCS e os 650 anos do nascimento de D. Nuno Álvares 
Pereira, Patrono da Casa, canonizado como S. Nuno de Santa Maria em Abril do ano passado. Seguiu-se a inter-
venção do Presidente da Assembleia-Geral da CCS, Dr. Manuel Luís Farinha, que louvou publicamente o trabalho 
que tem vindo a ser desenvolv ido pela Direcção e pela nova dinâmica que tem vindo a imprimir à Casa, agradecen-
do a presença de todos. 
Antes ainda de dar continuidade à v isita a alguns locais de referência do Município, os presentes puderam ainda 

assistir a uma animada actuação do Grupo de Concertinistas da Casa do Benfica de Vila de Rei. Pelas 16 horas v isi-
támos o Museu Municipal de Vila de Rei, acompanhados pelo Vereador Paulo César e pelas Sras. D. Maria João 
Costa Pinto e sua irmã D. Maria Teresa Sanchez, sócia da CCS, as quais integraram a Comissão Instaladora deste 
espaço museológico fascinante e que reúne de forma perfeita, ao longo dos vários espaços recriados, fragmentos 
da memória colectiva da vida de um povo. 

CCS CELEBRA ANIVERSÁRIO EM VILA DE REI 

pub 

Pedro Amaro, Manuel Luís Farinha e Irene Barata 
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Seguiu-se uma visita às magníficas instalações da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, onde os participantes 

receberam uma simpática lembrança da Autarquia para mais tarde recordarem o passeio a Vila de Rei. Logo de 
seguida o grupo partiu em direcção ao Museu de Geodesia e ao centro Geodésico, onde, após v isitar o local, se 
seguiu um lanche oferecido pela Autarquia, que fez questão de presentear a CCS com um excelente bolo de ani-
versário. 

Cantados os parabéns e expressos os votos de felicidades, estávamos já perto da hora prevista para o regresso 
mas ainda tivemos oportunidade de ir a S. João do Peso, freguesia de onde é natural o nosso presidente do Con-
selho Fiscal e antigo Presidente da Casa, Sr. Martinho de Oliveira, para v isitar o Centro de Acolhimento que fica 
localizado na localidade de Sesmarias. Acompanhados pelo Vereador Paulo César e pela Vice-Presidente da Direc-
ção do Centro, pudemos testemunhar a excelência das instalações, reflexo da importância dada pela Presidente da 
Autarquia, Sra. D. Irene Barata ao apoio aos mais velhos como forma de potenciar o desenvolv imento local. 
Terminada a esta v isita e após um dia em cheio, apesar das condições atmosféricas não serem as mais adequa-

das para um passeio, rumámos a Lisboa, convictos de que o Município de Vila de Rei está no caminho certo, fruto 
de uma evolução cuidada e sustentada, v irada para o bem-estar da sua população. 

No seguimento da parceria estabelecida entre a Casa da Comarca da Sertã e a ADXTUR - Agência para o 
Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, a exposição de fotografia FOTOXISTO esteve patente na 
nossa Sede até final de Junho. 
 
Inaugurada no dia 20 de Maio, antecedendo a abertura do V Desfile da Másca-
ra Ibérica, esta exposição transmite uma visão muito particular das Aldeias do 
Xisto, de acordo com a perspectiva dos seus habitantes. O seu objectivo foi 
documentar a v ida quotidiana destas Aldeias, através de imagens recolhidas 
pelos seus habitantes, contribuindo para a preservação da memória e para a 
afirmação da sua identidade. 
Estiveram presentes, nomeadamente, os conselheiros regionais por Oleiros, 
Proença-a-Nova e Sertã, bem como o presidente da ADXTUR, Dr. Paulo Fernan-
des, v ice-presidente da Câmara Municipal do Fundão. 

EXPOSIÇÃO FOTOXISTO 

Paulo Fernandes e Pedro Amaro 
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leia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgue    No passado dia 12 de Junho, noite de Santo António, os Santos Populares foram celebrados na Comarca da 
Sertã, com uma festa que durou noite dentro. 
 

Festas com enorme tradição 
e que se prolongam por 
todo o mês de Junho na 
cidade de Lisboa, a iniciativa 
juntou sócios, seus familia-
res e amigos, em ambiente 
de animada confraterniza-
ção. 
As tradicionais sardinhas e 
febras assadas, acompanha-
das de pão saloio e broa, 
estiveram a cargo dos sócios 

Jaime Barata e José Mendes, a quem, naturalmente, agradecemos, bem como a todos quantos contribuíram para o 
sucesso da iniciativa. Só nos resta dizer que para o ano haverá mais! 

SANTOS POPULARES 2010 

 

A Casa da Comarca da Sertã (CCS) recebeu no fim-de-semana de 5 e 6 de 
Junho, entre as 16 e as 22h, uma Feira do Caracol, com entrada livre. 

FEIRA DO CARACOL 

Este evento, o primeiro que se realizou em Lisboa com a presença de Belmiro Domingos, 
natural de Cernache do Bonjardim e Grão-Mestre da Confraria do Caracol, que recente-
mente esteve a divulgar a sua arte em Barcelona, Aveiro e Almeirim, fez as delícias dos 
v isitantes. 
Das 15 receitas da autoria de Belmiro Domingos, destacamos, naturalmente, o Caracol à 

São Nuno Álvares Pereira, Patrono da CCS e da Confraria do Caracol. 
O próximo destino do fundador da Confraria do Caracol será Cernache do Bonjardim, na 

Feira Ibérica do Caracol, a realizar entre 10 e 25 de Julho naquela freguesia da Sertã. 
Belmiro Domingos 

 



 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 consigo! 

CCS E UAL ASSINAM 

Outros Eventos 
                                                                _____        Julho 
10: Recital de Poesia e Canções de Pedro Branco - 21h30 
17: Apresentação do liv ro “Vilar dos C ondes, a Terra e a sua Gen-
te”, da autoria de A lda Barata Salgueiro”- 15h 
21 a 24: Workshops de tango - das 20h às 22h 
24: Milonga (Baile de Tango) - 22h 
31: XXI Feira de Enchidos, Queijo e Mel - Visite o nosso 
stand em Vila de Rei 
 

                                                                  _____   Agosto 
1 a 8: XXI Feira de Enchidos, Queijo e Mel - Visite o nosso 
stand em Vila de Rei 
4 a 8: IX Feira do Pinhal - Visite o nosso stand em Oleiros 
 

                                               ___                      Setembro
18: Sessão de Homenagem “São Nuno de Santa Maria -  
O Guerreiro e o Santo” 
24: workshop “Dias de tango 2010” - 20h30 às 21h30 
25: workshop “Dias de tango 2010” - 18h às 21h  

25: Milonga (Baile de Tango) - 21h 
27: Aula gratuita de Danças Tradicionais Europeias 
(Tradballs) - 21h 
 

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

AGENDA 
Aulas 
Dança para crianças - por Rita Roberto 
Sábados 
10h15 às 11h - crianças dos 4 aos 6 anos 
11h às 11h45 - crianças dos 7 aos 10 anos 
 
Para mais informações sobre aulas, contacte-nos. 

PROTOCOLO 

A Casa da Comarca da Sertã (CCS) e a UAL - 
Universidade Autónoma de Lisboa assinaram 
hoje um protocolo de colaboração, que visa 
estabelecer e desenvolver uma relação de 
parceria, permitindo o acesso a condições 
preferenciais e vantajosas para as duas enti-
dades. 
 A cerimónia decorreu nas instalações da UAL, sen-
do o protocolo assinado por Eduardo Costa e Regi-
naldo Rodrigues de Almeida, respectivamente Presi-
dente da Direcção da Cooperativa de Ensino Esco-
lar, gestora da UAL, e Director da Administração 
Escolar. Pela CCS assinaram o Presidente e a 
Tesoureira, respectivamente Pedro Amaro e Ana 
Antunes Vaz. 
No seguimento desta parceria a UAL irá conceder 

aos sócios da CCS descontos na inscrição e nas pro-
pinas em qualquer curso ou ciclo da universidade e 
ainda descontos nos workshops organizados pela 
UAL. A CCS beneficiará ainda da possibilidade de 
restaurar parte do seu património, nomeadamente 
ao nível do mobiliário e pintura, sendo os trabalhos 
de conservação e restauro realizados gratuitamente 
pelos alunos ao longo do ano lectivo. 

Eduardo Costa, Pedro Amaro e Ana Antunes Vaz 


