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EDITORIAL 
 

Caros Sócios, 
 
O ano que agora termina foi marcante para a C asa da C omarca da Sertã. Em 

jeito de balanço, cumpre destacar os principais momentos, tendo o primeiro sido  
o 64º aniv ersário da nossa C asa. A ssinalado em Maio com um passeio ao conce-
lho de V ila de Rei, fomos magnificamente recebidos pela Presidente da Câmara 
Municipal, Sra. D. Irene Barata. 
Tiv emos a grata satisfação de poder acolher a apresentação de duas obras 

literárias de cariz marcadamente regional, nos meses de Maio e Julho, sendo os 
seus autores sócios desta C asa. Foram elas “O s Dias Barata Salgueiro da Madei-
rã: A s Raízes duma Família do A ntigo Termo da V ila de Álv aro", de Nuno Barata 
F igueira, e “V ilar dos C ondes – A  terra e a sua gente”, da autoria  de A lda Barata 
Salgueiro, tendo ambos oferecido um exemplar para a nossa Biblioteca. 
Setembro foi o mês escolhido pa ra assinalar os seiscentos e cinquenta anos do  

nascimento do nosso Patrono, D. Nuno Á lvares Pereira e o primeiro ano da sua 
canonização pelo  Papa Bento XV I, como S. Nuno de Santa Maria. A  propósito do  
aniv ersário da nossa C asa e do nascimento do nosso Patrono, mandámos cunhar 
uma medalha comemorativa, que ainda se encontra disponív el. 
Também em Setembro, tiv emos o reconhecimento pelo t rabalho que v em sen-

do desenv olv ido pela Casa da Comarca da Sertã, ao receber a medalha de ouro 
do município de V ila de Rei, distinção que muito nos orgulha e honrou a nossa  
Casa Regional. 
C onscientes da importância de promov er a nossa C asa junto dos concelhos que  

representa em Lisboa, marcámos presença com um expositor próprio na Feira do 
P inhal, em O leiros, e na Feira de Enchidos, Q ueijo e Mel, em V ila de Rei. A  todos 
aqueles que pe rmitiram que essa presença fosse uma realidade, aqui  fica o  nos-
so justo agradecimento. 
C umpre ainda referir a homenagem aos médicos da C omarca da Sertã, realiza-

da no passado mês de Nov embro. Nela foram destacados o Dr. Eduardo Girão o  
Amaral, Director dos Serv iços C línicos e Presidente da A ssembleia-Geral da nossa 
Casa, o Dr. João Neves da S ilva, que integrou os mencionados Serv iços C línicos e 
foi V ice-Presidente da A ssembleia-Geral da nossa Casa, e o Dr. Rogério Marinha 
Lucas, sócio da nossa C asa e cujo percurso ímpar no exercício da sua profissão  
na Sertã, durante mais de 45 anos, merece indiscut iv elmente um reconhecimen-
to público. 
A  todos quantos deram o seu contributo para que fosse possív el continuar a  

intensificar e d iv ersificar as activ idades da nossa C asa, o nosso sincero e reco-
nhecido obrigado. E porque a época natalícia se aproxima, desejamos aos nossos 
sócios, suas famílias e amigos, um Santo Natal e um excelente 2011. 
 

Pedro Amaro, Presidente da Direcção 
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NOITE DE FADOS COM JANTAR  
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco duma noite de fados com jantar, no passado 
dia 15 de Outubro. 
A segunda edição desta iniciativa superou as expectativas, tendo sido ainda mais participada do que a anterior. Foi um 

serão diferente, no qual diversos sócios, seus familiares e amigos, na companhia dum diversificado leque de artistas, 
fizeram questão em estar presentes e aos quais agradecemos. 

Inserida na política de diversificação de activ idades que a CCS tem vindo a implementar indo ao encontro dos anseios 
de muitos dos nossos associados, contou, tal como a primeira edição, com o apoio da Junta de Freguesia da Madalena. 
Acompanhados por Custódio Magalhães na guitarra portuguesa e por Gilberto Silva na viola, brindaram-nos com as 

suas interpretações os fadistas Rui Santos, Jerónimo Caracol, Vítor Rodrigues, Jaime Alves, Jorge Machado e Helena 
Martins. Pudemos ainda assistir à actuação dos jovens fadistas Maria Carneiro de Almeida e Pedro Lopes Martins, este 
último com raízes familiares no concelho de Vila de Rei. 
Esta iniciativa contou com a colaboração do Grupo Sportivo Adicense, tendo o jantar sido servido pel' A Fábrica, pro-

priedade do nosso sócio Paulo Luís, com raízes familiares no concelho de Oleiros. 

www.radiocondestavel.pt 

 Assine e divulgue a  
imprensa regional 

Custódio Magalhães, Helena Martins e Gilberto Silv a Custódio Magalhães, Jorge Machado e Gilberto Silv a 

Jornal 
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AULAS DE CONCERTINA 
Em resultado da parceria estabelecida com a Tradballs, nossa associada colectiva, as aulas de con-
certina na Casa da Comarca da Sertã recomeçaram em Novembro de 2009 e vão decorrer até final de 
Junho de 2010. 

Com periodicidade semanal, realizam-se à segunda-feira, das 21h30 às 23h, sendo que os sócios da Casa da 
Comarca da Sertã beneficiam de preços especiais. 

O Terreiro do Gaiteiro regressou á Casa da Comarca da Sertã (CCS) na noite de 23 de Outubro, 
depois de um interregno para férias. 
Á semelhança das anteriores edições, o encontro decorreu num ambiente descontraído e com muita animação, 

com a festa a prolongar-se noite dentro. 
Estes encontros, cujo objectivo é o da partilha de experiências e v ivências, costumam realizar-se mensalmente e 

são organizados conjuntamente pelo Terreiro do Gaiteiro e CCS, com o apoio da Associação Portuguesa para o 
Estudo e Divulgação da Gaita-de-Foles. 
O Bar e a Sala da Jogos estiveram em funcionamento, tal como nas anteriores edições, permitindo breves pau-

sas nas actuações musicais realizadas no Salão Nobre. 

TERREIRO DO GAITEIRO DE REGRESSO À CCS 

pub 

SÓCIOS ADMITIDOS 
João Henriques dos Santos Ramos, 3261 
Leonor Matos Costa, 3262 
Inês Vilela Mota, 3263 
Abílio Lopes da Silva, 3264 
Amílcar Manuel Tavares Barata Salgueiro, 3265 
Pedro Lopes Martins, 3266 
Mónica Rocha de Sousa, 3267 
João José Caldeira Monsanto Fonseca, 3268 
Sofia Isabel dos Santos Coelho, 3269 
Paulo Alexandre Pena Antunes, 3270 

AULAS DE YOGA 
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) dispõe de aulas de yoga 
desde 15 de Novembro. 
Coordenadas pelos nossos sócios Sofia Coelho e Paulo Antu-
nes, funcionam em regime mensal, permitindo novas inscrições 
ao longo de cada mês. 
As aulas realizam-se duas vezes por semana, á segunda e 
quarta-feira, das 18h15 ás 19h15, sendo a mensalidade de 30€. 
Preços especiais para sócios da CCS. 
Venha experimentar! 
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MAGUSTO 
A edição de 2010 do Magusto da Casa da Comarca da Sertã (CCS) realizou-se dia 13 de Novembro, 
com a presença de diversos associados, suas famílias e amigos. 
Na ocasião foi inaugurada uma exposição de pintura da autoria de Helena Alves Barata, com ligações familiares  

ao concelho de Oleiros, e uma exposição de fotografias do “Projecto Dar é Receber”, promovido pela empresa CB 
Solutions do nosso sócio Rui Vasconcelos, com ligações familiares ao concelho de Sertã. A primeira contou com o 
apoio da Junta de Freguesia da Madalena e a segunda foi apoiada pelas empresas Santos & Marçal,  sócia da CCS, 
e Construções Abrigo, do nosso sócio Virgílio Costa Silva, actual Conselheiro Regional pela Sertã. Ambas as exposi-
ções puderam ser v isitadas até 
dia 11 de Dezembro. 
Para além das saborosas cas-

tanhas e chouriços assados na 
grelha, tarefa que este ano 
esteve a cargo dos sócios José 
D. Mendes e Jaime A. Barata, a 
quem, uma vez mais agradece-
mos a ajuda prestada, houve 
também caldo verde, muito elo-
giado por todos e que foi ofere-
cido pelo Restaurante Solar da 
Beira Baixa, dos nossos sócios 
António e Francisco Martins 
Mendes. 
Marcaram presença, nomea-

damente, Manuel da Cunha, 
antigo Presidente da CCS e 
actual Conselheiro Regional por 
Oleiros, Maria Clementina e Martinho de Oliveira, também ele antigo Presidente da CCS e actual Presidente do 
Conselho Fiscal, José Augusto Alves, Presidente da Liga dos Amigos da Freguesia de Amieira, Etelv ina e António 
Pereira Cardoso, Beatriz Leitão Reis, António Antunes Alface e Alfredo Antão da Cruz, que ofereceu à Casa alguns 
potes do excelente mel que produz, bem como um magnífico faisão caçado nesse mesmo dia, para leiloar. 
A pintora Helena Alves Barata ofereceu uma tela sobre a ponte velha da Sertã para primeiro prémio do sorteio 

desta edição. O 2º prémio, aguardente de medronho e licores regionais, foi oferta da Liga Regional Os Unidos da 
Freguesia de Álvaro, representada por Fernando Silva. O 3º prémio, aguardente de medronho e um assador, foi 
oferta da Residencial Rainha do Zêzere, da família de Maria Manuel Simões, sócia da CCS. 
Tal como na anterior edição, a animação musical esteve a cargo do grupo de concertinas "Rasga a Manta", do 

qual fazem parte alguns sócios da CCS e aos quais agradecemos uma vez mais a disponibilidade e brilhantismo das 
suas actuações. 
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A Associação Portuguesa de Genealogia (APG) realizou no passado dia 19 de Novembro o seu habitual jan-
tar-tertúlia, tendo a Casa da Comarca da Sertã estado representada pelo Presidente da Direcção. 

    

O tema deste mês foi “A Comarca da Sertã na 
encruzilhada de duas datas centenárias: Da 
Genealogia do Proclamador da República (José 
Relvas), à Genealogia de um Santo e Guerreiro 
(650 anos do nascimento de D. Nuno Álvares 
Pereira). 
   A apresentação do tema esteve a cargo do 
Dr. Fernando d'Abranches Correia da Silva, 
Secretário-Geral da APG, enriquecida com a 
intervenção do Dr. Nuno Figueira, também da 
membro da Direcção da APG. 
   Evocando dois factos marcantes da História 
de Portugal, foi também demonstrada a existên-
cia de um parentesco comum entre D. Nuno 
Álvares Pereira e José Relvas e a ligação de 
ambos à Comarca da Sertã. 

D. NUNO ÁLVARES PEREIRA E JOSÉ RELVAS 

BIBLIOTECA CCS 

Fruto das doações que temos recebi-
do de diversas proveniências, a Biblio-
teca da nossa Casa continua a ser 
dotada com obras literárias de referên-
cia.  
Devido ao cariz eminentemente 

regional, destacamos  os livros “Vida do 
Santo Condestável”, da autoria de Hen-
rique Barrilaro Ruas, que nos foi ofere-
cido pelo sócio Pedro Galvão Telles, e 
“Ilustres Republicanos do Concelho da 
Sertã”, da autoria de Marta Martins e 
Maria de Fátima Matos, publicado a 
propósito das comemorações do cente-
nário da república e que nos foi ofere-
cido pela Câmara Municipal da Sertã.  
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A EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS MÉDICAS 
NA ZONA DO PINHAL INTERIOR 
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) realizou uma conferência sobre a evolução da prática da medicina 
nos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, no passado dia 26 de Novembro. 

Designada "A Ev olução das Práticas Médicas na Zona do P inhal Interior", teve por principal objectivo relembrar a criação dos 
serv iços clínicos da CSS em 1950, homenageando três médicos: Eduardo Girão do Amaral, João Neves da S ilva e Rogério Mari-
nha Lucas. 

F ruto do empenho do então Presidente da Direcção, Dr. Reinaldo de Jesus Costa, a criação dos referidos serv iços clínicos 
tev e por principal objectivo ajudar os conterrâneos mais necessitados, beneficiando também os sócios da CCS e suas famílias. 
Em Lisboa muitos foram os médicos que se associaram a esta causa, nomeadamente Eduardo Girão do Amaral, que foi Director 
dos Serv iços Clínicos da CCS, para além de ter sido também Presidente da Assembleia-Geral da CCS, e João Nev es da S ilva, 
sócio fundador e Vice-Presidente da A ssembleia-Geral da CCS. 

Foram oradores o Dr. Carlos 
Amaral, médico de profissão e 
filho de Girão do Amaral, e a Sra. 
D. Maria Teresa Sanchez, filha de 
Neves da S ilva, para além do pró-
prio Presidente da Direcção que 
fez uma apresentação contextuali-
zando a realização da iniciativa e 
relembrando diversos outros médi-
cos, como foi o caso de Dídio de 
Aguiar, que integrou os serv iços 
clínicos da CCS, de António Dias 
Barata Salgueiro, sócio nº 1 do 
Grupo de Amigos da Freguesia de 
Madeirã, de Gualdim de Queiroz e 
Mello, que exerceu medicina em 
Cernache do Bonjardim, e do Dr. 
Guilherme Marinha Lucas, antigo 
sócio da CCS e que exerceu medi-
cina na Sertã durante mais de 
quatro décadas, tendo sido Direc-
tor do Hospital da Sertã. 

O  importante papel que o Dr. 
Rogério Marinha Lucas tev e a nível local, foi destacado pelo sentido testemunho do sócio Sr. Joaquim Alves F ilipe, que com ele 
priv ou, e que destacou a abnegação e entrega ao seu semelhante e á causa pública, qualidades que sempre manifestou ao 
longo da sua vida, tendo sensibilizado os familiares presentes. 

Marcaram presença, nomeadamente, a Conselheira Regional por Proença-a-Nova, Eng. Irene Fernandes Cardoso, que abor-
dou a ev olução da medicina nesse concelho, bem como alguns médicos que aí exerceram a sua profissão, o C onselheiro Regio-
nal por V ila de Rei, Prof. Alberto da S ilva Barata, uma neta do Dr. Queiroz e Mello, Sra. D. Maria Violante de Q ueiroz e Mello, o 
Sr. Gracindo V eríssimo, em representação do Grupo de Amigos da F reguesia de Madeirã, e o Sr. Amílcar F rancisco de O liveira, 
sócio-fundador da CCS que recentemente completou 95 anos de idade. 

 

Maria Teresa Sanchez, Pedro Amaro e Carlos Amaral 



 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! 

VENDA DE NATAL AGENDA 
No passado dia 11 de Dezembro a Casa da Comarca da 
Sertã (CCS) realizou uma Venda de Natal. Do programa 
da festa natalícia deste ano fez parte um magnífico 
Concerto de Natal pelo Grupo Coral do Sertanense. 
Os visitantes tiveram oportunidade de comprar presentes 

diferentes, entre livros e diversos produtos regionais. Destaca-
ram-se, naturalmente, os maranhos e bucho, para além de 
doçaria regional, nomeadamente filhós, coscorões e cartuchi-
nhos de Cernache, pela firma Santos & Marçal, associada da 
CCS. 

O Grupo Coral do Sertanense Futebol Club, a quem agrade-
cemos reconhecidamente a disponibilidade, brindou-nos com 
Concerto de Natal que maravilhou os presentes. Beatriz Quin-
tela e Anabela Mira, da Operação Nariz Vermelho, marcaram 
presença e ofereceram um nariz vermelho aos sócios, suas 
famílias e amigos, em jeito de agradecimento à CCS. 

Outros Eventos 
____________________________Janeiro 
09: Baile de Reis - 17h00 
23: Recital de Música - 16h00 
 

                                              ____   Fevereiro 
16: Palestra “A família Vaz Serra no contexto do 

desenvolv imento local” - 19h 
                               ___           ___ ___  Março
08: Carnaval (Desfile da Cidade de Lisboa) - 15h 
20: Meia-Maratona de Lisboa (Inscreva-se junto 

da CCS) 
26: Dia da Freguesia de Orvalho - 15h 
     
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, 
sendo a informação de alterações dada no sítio da CCS em 
www.casacomarcaserta.org. 

Aulas 
Danças Tradicionais Europeias, pela Tradballs 
Segunda e Terça-feira: 20h às 21h e 21h30 às 22h30 
Yoga 
Segunda e Quarta-feira: 18h15 às 19h15 
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, por E lena Gonzalez 
Sextas-Feiras: 20h às 21h30 e das 21h30 às 23h 
Danças para Crianças, por Rita Roberto 
Sábados: 10h15 às 11h e das 11h às 11h45 

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos. 

 


