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EDITORIAL 
 

Caros Sócios, 
 

No presente ano assinalam-se os 650 anos do nascimento de D. Nuno A lv ares 
Pereira, natural de C ernache do Bonjardim e Patrono da Casa da C omarca da 
Sertã, bom como o 1º ano da sua canonização. A  esse propósito  organizámos 
uma sessão ev ocativ a, designada “S. Nuno de Santa Maria – O Guerreiro e o 
Santo, a qual tev e lugar nesta C asa no passado dia 18 de Setembro, com a  pre-
sença da V ereadora C láudia A ndré da C âmara Municipal da Sertã e de  Diamanti-
no C alado P ina, Presidente da Junta de F reguesia de C ernache do Bonjardim. 
Foram oradores F rei A gostinho Marques de C astro, o Prof. Doutor A ires do Nasci-
mento, D. Nuno de Bragança V an Uden e o Dr. F ernando d' A branches C orreia 
da S ilv a. A  excelência do  painel de  oradores e suas inte rv enções permitiu aos 
presentes fica r a conhecer melhor quem foi Nun’A lv ares e qual o seu importante  
papel no contexto da sociedade portuguesa da sua época, a par da desejada 
referência moral e social da sua conduta nas sociedades dos nossos tempos. 
Em relação a activ idades já realizadas, quero destacar que a nossa Casa mar-

cou presença na Feira de Enchidos, Q ueijos e Mel de V ila de Rei e na Feira do 
P inhal em O leiros. Tal participação só foi possív el graças aos responsáv eis pela 
coordenação dos stands, bem como ao apoio disponibilizado pelos referidos 
Municípios, aos quais agradecemos. 
Sobre as próximas activ idades e mais concretamente em relação às aulas de  

dança e música que se realizam regula rmente nas nossas instalações em resulta-
do de div ersas parcerias estabelecidas, existem nov idades que terão início já 
neste trimestre. A ssim, as aulas de danças tradicionais europeias passam a reali-
zar-se à segunda e terça-fei ra. À  quarta-feira v amos passar a dispor de aulas de  
salsa e ritmos latinos, bem como de  hip-hop, ragga, r&b, entre outras, de fo rma 
a div ersificar ainda mais a oferta em te rmos de dança. A s quintas-feiras ficam 
reserv adas para aulas de música, nomeadamente flauta de tamborileiro e gaita-
de-foles. À  sexta-feira continuam as aulas de tango e ao sábado v amos manter a 
aposta nas aulas de dança para crianças. 
C omo é do conhecimento de todos, continuamos a fazer um esforço no sentido  

de dotar a nossa C asa com equipamentos que correspondam ao ensejo dos nos-
sos sócios. Nesse sentido, apraz-me registar a oferta de uma moderna máquina 
de café pelo Sr. C omendador Rui Nabeiro e Delta Cafés, que muito agradecemos. 
A terminar, quero aqui congratular-me publicamente pela atribuição da meda-

lha de ouro do Município de V ila de Rei à Casa da Comarca da Sertã. Tal reco-
nhecimento por parte de um dos concelhos representados pela nossa C asa, é 
sem dúv ida muito gratificante para todos nós e fazemos v otos de poder conti-
nuar a corresponder às expectativ as em nós depositadas. 
 

Pedro Amaro, Presidente da Direcção 



3333    
A ROTA DOS BARATA SALGUEIRO 
 
No seguimento da apresentação pública do estudo “OS DIAS BARATA SALGUEIRO DA MADEIRÃ: As Raí-
zes duma Família do Antigo Termo da Vila de Álvaro", que teve lugar em Maio na Casa da Comarca da Ser-
tã (CCS), realizou-se, no dia 26 de Junho, um passeio às localidades e às casas mais emblemáticas desta 
família na Beira Serra. A visita à Casa Branca, na Quinta da Praia, uma das propriedades de Adriano Antão 
Barata Salgueiro que integra a Base Aérea do Montijo, foi o momento principal da segunda parte desta 
iniciativa, realizada no passado dia 10 de Julho. 
 
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, mas cedo se espalhou por diversas 
localidades do concelho de Oleiros, mas também, nomea-
damente, de Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, 
Alvaiázere e Lisboa. 
De acordo com o referido estudo, da autoria de Nuno M. 

Figueira, sócio da CCS, e de Luís Cardoso de Menezes, a 
quase totalidade dos membros desta família actualmente 
existentes descendem do casamento de Maria Antão Bara-
ta Salgueiro, irmã de Adriano Antão Barata Salgueiro, 
prestigiado Advogado e Benemérito da cidade de Lisboa e 
seguramente o mais mediático dos membros da família 
Barata Salgueiro, falecido a 5 de Maio de 1895 nesta cida-
de. 
Organizada pela CCS e pela Associação Portuguesa de 

Genealogia, esta iniciativa foi composta por duas partes, 
devido à dispersão geográfica das casas e localidades liga-
das a esta família  
A primeira parte, no dia 26 de Junho,  consistiu num pas-

seio às localidades e às casas mais emblemáticas desta 
família na Beira Serra, nomeadamente as localizadas nos 
concelhos de Alvaiázere, Pedrógão Grande, Pampilhosa da 
Serra e Oleiros. 
A segunda parte de “A Rota dos Dias Barata Salgueiro”, 

realizou-se no passado dia 10 de Julho e teve como 
momento principal a v isita à Casa Branca, na Quinta da 
Praia, uma das propriedades de Adriano Antão Barata Sal-
gueiro que integra a Base Aérea do Montijo. Incluiu ainda 
um passeio em Lisboa, nomeadamente ao local onde este-
ve localizado o Palácio Barata Salgueiro. 

Capela da Quinta dos Padr ões, Pampi lhos a da Serra  - dia 26 de Junho 

 

Base Aérea do Montijo - dia 10 de Junho 
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RECITAL DE POESIA E CANÇÕES DE PEDRO BRANCO 
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) recebeu um Recital de Poesia e Canções da obra de Pedro Branco, 
no passado dia 10 de Julho, pelas 21h30. 

  EncontrO , assim se designa este recital que é, nas 
palavras de Pedro Branco, sócio desta Casa, “um pretex-
to para um encontro, no palco e fora dele. Um espaço 
para amigos ouvirem poesia e música." 
   A iniciativa foi organizada pela CCS e por Pedro Bran-
co, que nesse diz celebrava o seu aniversário, tendo 
contado igualmente com a participação do nosso sócio 
José Manuel dos Santos. A ambos o nosso obrigado pelo 
magnífico serão de música e poesia que proporcionaram 
aos presentes.  

 

O livro “Vilar dos Condes – A terra e a sua gente”, da autoria de Alda Barata Salgueiro, foi apresenta-
do publicamente em Lisboa, no Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã, no passado dia 17 de 
Julho. 
A apresentação esteve a cargo do Prof. Doutor Luís Manuel de Araújo, 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, para quem, “mais do 
que sobre a terra, esta obra trata de pessoas, em famílias que se espraiam 
por várias gerações, levando também a apreender e a compreender o 
homem como angariador de meios de subsistência e como domesticador 
da terra e dos animais”. 
Marcaram presença, nomeadamente, o actual e o anterior Secretário-

Geral da Associação Portuguesa de Genealogia, um representante do Gru-
po de Amigos da Freguesia da Madeirã, o Coronel Manuel Rolão, autor do 
livro “Famílias da Beira Baixa”, e o Dr. Nuno Figueira, sócio desta Casa e 
co-autor do estudo “Os Dias Barata Salgueiro da Madeirã: As Raízes duma Família do Antigo Termo da Vila de 
Álvaro. 
No final foi servido um beberete com o apoio da Active Brands, através da marca “Conde de Vimioso”. 
A antiga aldeia de Vilar dos Condes deu origem às povoações de Vilar Cimeiro, Vilar do Meio e Vilar Fundeiro, 

integrando a área territorial da freguesia da Madeirã, no concelho de Oleiros. Nas palavras do Presidente do Muni-
cípio, José dos Santos Marques, “é sempre motivo de orgulho para este Concelho quando se fala e escreve por 
bem deste e da sua boa gente hospitaleira”. A obra foi entretanto apresentada em Oleiros no dia 9 de Agosto. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO  
“VILAR DOS CONDES – A TERRA E A SUA GENTE”  

Alda Barata Salgueiro, Pedr o Amaro e Luís Manuel de Araújo 

 

José Manuel Santos e Pedro Branc o 
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A 10ª edição da Feira do Pinhal, importante certame regional que se realiza anualmente em Oleiros, 
terminou no passado dia 8 de Agosto. Pelo terceiro ano consecutivo, a Casa da Comarca da Sertã par-
ticipou com um stand onde foram disponibilizados diversos materiais e publicações. 
No dia seguinte, feriado municipal, tiveram lugar diversas iniciativas, nomeadamente a apresentação da monogra-

fia “Vilar dos Condes – A terra e a sua gente” e na qual marcámos presença. Da autoria de Alda Barata Salgueiro, 
nossa sócia, a referida obra aborda a história das povoações de Vilar Cimeiro, Vilar do Meio e Vilar Fundeiro, na 
freguesia da Madeirã, concelho de Oleiros, mantendo vivas as suas gentes e tradições, através de um aliciante 
roteiro geográfico, socio-cultural, genealógico e etnográfico. 

CASA DA COMARCA DA SERTÃ EM OLEIROS 

CURSO DE VERÃO DE TANGO ARGENTINO 
A Casa da Comarca da Sertã recebeu um Curso de 
Verão de Iniciação ao Tango Argentino, entre os dias 
21 e 24 de Julho. No último dia, sábado, a iniciativa 
terminou com um baile de tango (Milonga), que se 
prolongou noite dentro. 
  Este curso foi coordenado pela nossa sócia Elena Gonzalez, 
responsável pelas aulas de tango que se realizam semanal-
mente na CCS e que foram entretanto retomadas no início 
de Setembro. 

 

pub 
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www.radiocondestavel.pt 

leia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgueleia, assine e divulgue    A Casa da Comarca da Sertã (CCS) esteve presente com um 
stand na XXI edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, que 
se realizou em Vila de Rei, no Parque de Feiras. 
Inaugurada pelo Secretário de Estado dos Transportes e pela Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila de Rei no dia 31 de Julho, a 
iniciativa decorreu até ao dia 8 de Agosto. 
No ano em que a CCS celebrou o seu aniversário no Município de 
Vila de Rei, a participação neste importante certame regional surgiu 
no seguimento do convite realizado pela Presidente da Autarquia 

aquando da sua 
presença na 
nossa Sede, a 
propósito do Dia 
de Vila de Rei. 

STAND DA CCS EM VILA DE REI 

SÓCIOS ADMITIDOS 
Carlos Manuel Farinha Alves, 3241 
Paulo Jorge Farinha Alves, 3242 
João Paulo Viegas Amaro, 3243 
António Manuel Costa da Silva, 3244 
Carla Alexandra Gonçalves Martins Ramos, 3245 
Adriano Diniz Braga Gonçalves da Cunha, 3246 
Armando do Carmo Ferreira, 3247  
Maria Alda Barata Salgueiro, 3248  
Rita Baião Roberto, 3249 
Afonso Maria da Silva Moreira, 3250 
Cláudia Marina Martins Correia Pais, 3251  
Belmiro Martins Domingos, 3252  
Armando José Alves Oliveira, 3253  
Silvestre Rosa Ralha Aranha, 3254  
Pedro José dos Santos Cunha, 3255  
Alexandre Manuel Pereira de Melo Damas, 3256 
José Luís dos Santos Albuquerque Ferreira, 3257 
Pedro Galvão Teles da Silva Pereira, 3258  
Rita Isabel Lourenço Alves, 3259  
Maria Leonor Barata do Alto, 3260  
Leonor Matos Costa, 3261  
Readmitidos 
José Carlos Pires Serrano, 1298  
Guilherme Pires Farinha, 2424  
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A Sessão evocativa dos 650 anos do nascimento de D. Nuno Alvares Pereira, natural de Cernache do 
Bonjardim e Patrono da Casa da Comarca da Sertã, bem como do 1º ano da sua canonização, teve 
lugar no Salão Nobre da nossa Casa, no passado dia 18 de Setembro. 
Designada “S. Nuno de Santa Maria – O Guerreiro e o Santo”, contou com a presença da Vereadora Cláudia 

André da Câmara Municipal da Sertã e de Diamantino Calado Pina, Presidente da Junta de Freguesia de Cernache 
do Bonjardim. 

Foram oradores Frei Agostinho Marques de Castro, Superior Maior da Ordem do Carmo, Prof. Doutor Aires do 
Nascimento, autor do livro "Nuno de Santa Maria – Fragmentos de Memória Persistente", D. Nuno de Bragança 
Van Uden, em representação de S.A.R. o Senhor Dom Duarte de Bragança e o Dr. Fernando d'Abranches Correia 
da Silva, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Genealogia. A excelência do painel de oradores e suas 
intervenções permitiu aos presentes ficar a conhecer melhor quem foi Nun’Alvares e qual o seu importante papel 
no contexto da sociedade portuguesa de então. 
Marcaram presença, nomeadamente, o Grupo de Amigos da Freguesia da Madeirã, a Confederação Portuguesa 

das Colectiv idades de Cultura, Recreio e Desporto, a Real Associação de Lisboa, a Juventude Monárquica de Lis-
boa, a Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia e o Jornal de Oleiros. 
Informamos todos os interessados que a medalha que produzimos para assinalar os 650 anos do nascimento de 

D. Nuno Alvares Pereira, bem como o livro "Nuno de Santa Maria – Fragmentos de Memória Persistente", podem 
ser adquiridos na nossa Sede. 

HOMENAGEM A D. NUNO ÁLVARES PEREIRA 



 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! 

MEDALHA DE OURO  AGENDA 
DE VILA DE REI 

Pedro Amaro, Irene Barat a e Alberto Barat a  

A Casa da Comarca da Sertã foi homenagea-
da com a Medalha de Ouro de Vila de Rei, no 
passado dia 19 de Setembro, dia do Municí-
pio. 
A cerimónia decorreu nos Paços do Concelho, 

tendo o galardão sido entregue ao Presidente da 
Direcção, Eng. Pedro Amaro, pelo Presidente da 
Assembleia Municipal, Sr. General Mendes Dias. 
O Presidente da Direcção agradeceu o galardão 

atribuído, referindo na sua intervenção a honra que 
era receber tal reconhecimento por parte de um 
dos municípios que representa, realçando que a 
Casa tudo fará para continuar a divulgar e promo-
ver em Lisboa o concelho de Vila de Rei. 
Após um almoço na Albergaria D. Diniz a convite 

da Presidente da Câmara Municipal, Sra. D. Irene 
Barata, tivemos ainda oportunidade de assistir à 
apresentação pública da mais recente obra editada 
pela Autarquia assinalando os 725 anos do Municí-
pio: “Memórias Municipais - Os Forais de Vila de Rei”. 
A Autarquia ofereceu um exemplar autografado 

pela autora, Prof. Doutora Maria Helena da Cruz 
Coelho, à Biblioteca da nossa Casa, pelo que a 
mesma pode agora aí ser consultada. 

Outros Eventos 
__________________________________   Outubro 
15: Noite de Fados com Jantar (sujeito a reserva) - 20h30 
 

                                                            _____   Novembro 
13: Magusto - 16h 
    : Inauguração de Exposição de Pintura de Helena Alves 
    : Inauguração de Exposição de Fotografia “Projecto Dar é                    

Receber” 
26: Conferência “A Evolução das Práticas Médicas na Zona   

do Pinhal Interior” - 19h30 

                                               ___                     Dezembro
11: Venda de Natal - 16h 
    : Concerto de Natal pelo Coro Sertanense Futebol Clube 
    : Recolha de roupas, brinquedos e livros usados 
 

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

Aulas 
Danças Tradicionais Europeias, pela Tradballs 
Segunda-feira e Terça-feira: 20h às 21h e 21h30 às 22h30 
Salsa e Ritmos Latinos - por A driano Cunha 
Quarta-feira: 20h às 21h  
Hip-Hop, Ragga, R&B, etc., por Prof. Klaydom 
Quarta-feira: 21h às 22h 
Gaita-de-Foles, pela Associação Gaita-de-Foles 
Quinta-feira: 18h45 às 20h15 
Flauta de Tamborileiro, pela Associação Gaita-de-Foles 
Quinta-feira: 20h30 às 22h30 
Tango e Danças Argentinas, por E lena Gonzalez 
Sextas-Feiras: 20h às 21h30  
Danças para Crianças, por Rita Roberto 
Sábados: 10h15 às 11h e das 11h às 11h45 
 

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos. 


