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EDITORIAL 
 
 
 
 
Caros associados, 
 
Em primeiro lugar não posso deixar de agradecer a todos quantos têm 

regularizado as quotas em atraso, factor de relevância acrescida para o 
esforço que temos vindo a fazer no sentido de restaurar algumas peças de 
mobiliário e da própria requalificação das instalações. Ainda a este 
propósito e no âmbito do protocolo assinado no ano passado com a 
Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), de acordo com o qual os sócios 
da Casa da Comarca da Sertã (CCS) beneficiam de redução nas 
mensalidades, não posso deixar de me congratular pela entrega de 
algumas peças de mobiliário da CCS ao Instituto de Artes e Ofícios da UAL, 
que irá proceder gratuitamente ao seu restauro. 
Outro assunto que me apraz registar é a conclusão do levantamento das 

existências na nossa Biblioteca, cujo acervo sofreu um acréscimo relevante 
desde 2008, bem como o necessário tratamento informático, de forma a 
podermos de forma simples e eficaz identificar e localizar os títulos que a 
compõem. Este importante trabalho, que beneficia todos os associados, só  
foi possível graças ao empenho dos sócios Carlos Amílcar Dias e Armindo 
Ramos, que para o efeito disponibilizaram gratuitamente parte do seu 
tempo. O passo seguinte para operacionalizar a nossa Biblioteca será a 
reorganização do espaço e da acomodação dos livros. 
Sobre as iniciativas já realizadas, permito-me destacar a homenagem ao 

Comendador Libânio Vaz Serra, um dos fundadores da CCS e que muito fez 
pelo desenvolv imento da sua terra e da própria região. Tal iniciativa, a que 
familiares e demais sócios acorreram, mais não foi do que um justo tributo 
a um grande Homem que merece ser relembrado. 
Fundada em 1946, a nossa Casa comemora este ano 65 anos de 

existência. Como já vem sendo hábito, o aniversário é assinalado com um 
passeio a um dos quatro concelhos que a mesma representa. Este ano 
será em Proença-a-Nova, no próximo dia 28 de Maio, ocasião em que 
esperamos poder contar com a participação de todos os nossos associados 
e suas famílias. 
 
Pedro Amaro,  
Presidente da Direcção 
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2ª EDIÇÃO DO BAILE DE REIS  
Tal como no ano anterior, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) escolheu um Baile de Reis para primeira 
iniciativa de 2011.  

Realizada no dia 9 de Janeiro, foi uma tarde bem passada e que se prolongou até à noite, juntando mais de uma 
centena de pessoas. Organizada em parceria pela CCS e pela Tradballs - Associação para Promoção e Divulgação de Arte 
& Cultura Tradicional, sócio colectivo da CCS responsável pelas aulas de danças tradicionais europeias que regularmente 
têm lugar na nossa Sede, a iniciativa teve entrada livre.  
A animação musical desta edição esteve a cargo de Celina da Piedade, famosa acordeonista, cantadeira, compositora, 

investigadora e professora e que integra o Cinema Ensemble de Rodrigo Leão, tendo colaborado até ao momento com 
diversos outros artistas de qualidade reconhecida. 

www.radiocondestavel.pt 

 Assine e divulgue a  
imprensa regional 

Jornal 

RECITAL DE CANTO E PIANO  
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de um Recital de Canto e 
Piano, no passado domingo, dia 23 de Janeiro, às 16 horas. 
Foram interpretadas peças de Mozart (1756-1791), Händel (1685-1759), Verdi 
(1813-1901), Bellini (1801-1835) e Puccini (1858-1924), entre outros. 
Aos intervenientes, Filomena Bispo [Soprano, Maestrina Adjunta do Coro da Nova 
Orquestra Sinfónica de Lisboa (NOSL)], Susana Vivas (Soprano, Membro do Coro 
da NOSL), Albertino Monteiro (Tenor Convidado, Maestro Titular da NOSL) e Maya 
Panchenko (Piano, Membro do Coro da NOSL), o nosso sincero e público 
agradecimento pela excelência das interpretações, proporcionando uma magnífica 
sessão musical. 
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ISNA COM MENOR ABSTENÇÃO NO PAÍS 
A freguesia de Isna, no concelho de Oleiros, foi onde se registou a menor abstenção do País nas 
recentes eleições presidenciais. 

Dos 245 eleitores inscritos, votaram 195, tendo o Prof. Cavaco Silva obtido cerca de 82% dos votos. 
Cientes da sua história, os seus habitantes ainda recordam que aí pernoitou o Rei D. Carlos I no início do séc. 

XX, a propósito duma caçada, tendo posteriormente mandado construir a “Fonte das Mulheres” em 
reconhecimento pela hospitalidade com que foi recebido. 
Nesta freguesia desenvolvem activ idade regular o Isna Sport Clube de Alvéolos (ISCA) e a Liga de Amigos da 

Freguesia de Isna (LAFI), sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã. 

pub 

AULAS DE YOGA COM HORÁRIO ALARGADO 
Fruto de um aumento de procura, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) 
alargou em Fevereiro o horário de funcionamento das aulas de yoga. 
Coordenadas pelos nossos sócios Sofia Coelho e Paulo Antunes, as aulas 
tiveram início em 15 de Novembro e realizam-se duas vezes por semana, á 
segunda e quarta-feira. A mensalidade são 30€, com preços especiais para 
sócios da CCS. 
  Horários: 
 . Segunda-feira: das 18h15 ás 19h15; 
 . Quarta-feira: das 18h15 ás 19h15 e das 19h30 ás 20h30 (NOVO). 
Venha experimentar! 

 

PEÇA DE TEATRO APOIADA PELA CCS ESTREIA EM 
SEVILHA 
Após ter estreado no ano passado no Teatro Casa da Comédia, em Lisboa, a peça de teatro “Bom 
Apetite!” esteve em Sevilha de 11 a 13 de Fevereiro.  
Apoiada pela Casa da Comarca da Sertã (CCS), esta peça foi produzida pela Crème de la Crème, teatro & circo, 

sócio colectivo da CCS. 
“Bom Apetite!” é interpretada por Anabela Mira e tem direcção de Pepa Díaz-Meco. 
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HOMENAGEM A LIBÂNIO VAZ SERRA 
Assinalando o 120º aniversário do nascimento do Comendador Libânio Vaz Serra, a Casa da Comarca 
da Sertã (CCS) organizou a palestra “A Família Vaz Serra no contexto do desenvolvimento local”, a 
qual teve lugar no passado dia 16 de Fevereiro. 
A iniciativa teve por principal objectivo relembrar o importante papel que o Comendador Libânio Vaz Serra 

desempenhou ao nível do desenvolv imento local e regional, em particular no que respeita aos transportes e ao 
ensino, com a criação da Companhia de Viação de Sernache (com carreiras regulares para Lisboa, entre outros 
destinos) e do Instituto Vaz Serra, prestando, assim, uma justa homenagem a um dos sócios fundadores da CCS. 

Na presença de muitos familiares e amigos, sobre o 
homenageado usaram da palavra, para além do Presidente 
da Direcção da CCS, Eng. Pedro Amaro, a Sra. Dra. Maria 
Adelaide Canas, ex-Presidente da Direcção da CCS e que 
frequentou o Colégio Vaz Serra, como então se designava, 
o Dr. António Simões, Adjunto do Presidente da Câmara 
Municipal de Sertã, e o Sr. Mário Simões Barata, Secretário  
da Junta de Freguesia de Cernache do Bonjardim. 
O Presidente da Direcção da CCS entregou à Sra. D. 

Maria Eduarda Vaz Serra, casada com o Dr. José da Mata 
Vaz Serra, sócio fundador e antigo Presidente da Direcção 
da CCS, filho mais velho do Comendador Libânio Vaz Serra 
e o único ainda vivo, um simbólico ramo de flores. Em 
nome da família agradeceu o Dr. António Vaz Serra, filho 

de ambos e neto do homenageado. 
Marcaram presença os ex-Presidentes da Direcção da CCS, Sr. Manuel da Cunha, Sr. Martinho de Oliveira e Dr. 

Celso Matias da Silva, bem como a Associação Portuguesa de Genealogia. 
O Comendador Libânio Vaz Serra era natural da freguesia de Cernache do Bonjardim, no concelho de Sertã, 

tendo nascido no lugar de Matos do Pampilhal a16 de Fevereiro de 1891. 
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No passado dia 26 de Fevereiro, a Casa da Comarca da Sertã visitou a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, 
iniciativa que decorreu na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.  

CASA DA COMARCA DA SERTÃ VISITA A BTL 

BIBLIOTECA CCS 
A Biblioteca da nossa Casa, agora 

totalmente inventariada pelos nossos 
sócios Carlos Amílcar Dias e Armindo 
Ramos, continua a ver o seu acervo 
aumentar, com obras literárias de 
referência mas também com obras em 
formato digital, fruto de doações diversas. 
Devido ao cariz eminen temen te 

regional, destacamos o livro “Os Dias 
Barata Salgueiro da Madeirã”, da autoria 
de Luís Cardoso de Menezes e de Nuno 
Barata Figueira e que nos foi oferecido por 
este último, nosso sócio, e um DVD 
intitulado “ A v ida de Nuno Álvares 
Pereira”, que nos foi oferecido pelo sócio 
João Mattos e Silva.  

Vítor Antunes, Pedro Amaro e António Martins (TCP) Grupo de Cantares “A Bela Serrana” 

Os concelhos de Oleiros e de Vila de Rei marcaram presença nesse dia no expositor do Turismo Centro de Portugal 
(TCP), promovendo a cultura e gastronomia regional. Representado pelo Vereador Vítor Antunes, o concelho de Oleiros 
deu a conhecer aos v isitantes algumas das suas especialidades, nomeadamente o Vinho Calum, os GeoDoces e a 
Aguardente de Medronho. A nível musical, participou com a actuação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros. 
O Município de Vila de Rei marcou presença com o Grupo de Cantares “A Bela Serrana”, promovendo ainda a 
gastrononomia local, como o pão, mel e enchidos Vilarregenses. 
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CARNAVAL 2011 
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) participou, como já vem sendo habitual, no Carnaval de Lisboa, 
que teve lugar no dia 8 de Março. 

Sócios, familiares e amigos reuniram-se mais cedo na CCS e pelas 14h30m juntaram-se aos restantes foliões que integraram 
o grupo da Junta de F reguesia da Madalena, rumando em direcção á Casa dos A rcos de Valdevez, junto á Sé. Chegados á Praça 
do C omércio, os diversos grupos participantes tomaram as suas posições e desfilaram até ao Rossio. 

De regresso á CCS, a festa continuou com o Rancho Folclórico da Casa do C oncelho de Pampilhosa da Serra, mascarados a 
rigor e cuja v isita é sempre bem-vinda. Deu-se então início ao concurso de máscaras, sendo o júri (na foto) composto por 
Anselmo Lopes, Presidente da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, por Carlos Dias, em representação da CCS, por 
Alberto F igueiredo, Presidente da Casa de Lafões, que este ano assinala o 1º século da sua fundação, e por Jorge Ferreira, 
Presidente da Junta de F reguesia da Madalena. 

Dado o sucesso da iniciativ a, só nos resta dizer que esperamos por si na próxima edição! 

2º ANIVERSÁRIO DO TERREIRO DO GAITEIRO 
No passado dia 12 de Março, o 2º aniversário do Terreiro do Gaiteiro foi assinalado na Casa da 
Comarca da Sertã (CCS), juntando mais de uma centena de convivas. 

Com uma perodicidade mensal, a 1ª edição destes encontros de tocadores de Gaitas-de-Foles, realizou-se em Março de 
2009. Do programa da festa de aniversário deste ano constaram workshops temáticos e foi projectado um documentário sobre 
tocadores de gaitas-de-foles e o seu fabrico, antecedendo as tão esperadas actuações musicais que se prolongaram noite 

dentro.  
Estes encontros, cujo objectiv o é o da 

partilha de experiências e vivências, são 
organizados conjuntamente pela CCS e 
Terreiro do Gaiteiro, com o apoio da 
Associação Portuguesa para o Estudo e 
Div ulgação da Gaita-de-Foles. 

Tal como nas anteriores edições, o Bar e 
a  Sa la  da  Jogos estiv e ram  em 
funcionamento , pe rmitindo brev es 
pausas nas actuações musicais. 

 



SOBRE PROENÇA-A-NOVA 

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! 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA  AGENDA 
A exposição “Guia de experiências em Proença-a-
Nova”, foi inaugurada no dia 14 de Março na Casa da 
Comarca da Sertã (CCS), com a presença do Vereador 
da Cultura do Município de Proença-a-Nova, Prof. João 
Manso. 
Subdiv idida pelos seguintes temas: Mergulhar, Caminhar, 

Voar, Contemplar, Escalar, Descobrir, Aprender, Celebrar, 
Saborear, Descansar, Sentir, Comprar e Cheirar, a referida 
exposição fotográfica estará patente no Salão Nobre da CCS 
até ao dia 31 de Março, e pôde ser v isitada nos dias úteis 
entre as 19h e as 21h ou mediante marcação. 

Aulas 
Danças Tradicionais Europeias, pela Tradballs 
Segunda e Terça-feira: 20h às 21h e 21h30 às 22h30 
Yoga 
Segunda-feira: 18h15 às 19h15 
Quarta-feira: 18h15 às 19h15 e 19h30 às 20h30 
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 21h30 às 23h 
 

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos. 

Carlos A. Dias e José Ribeiro Farinha 

Vereador João Manso e Pedro Amaro Alfredo A. Cruz e Jaime M. Barata  

Outros Eventos 
______________________________Abril 
14: Apresentação do livro “História - Terras 
Perdidas”, de José Carlos Moura - 19h00 
16: Baile da Primavera - 16h00 às 20h 
(petiscos) 
 

                                              ____   ___Maio 
7: Baile - 16h00 às 20h (petiscos) 
28: Aniversário da CCS - Passeio a Proença-a-
Nova; Faça a sua inscrição 
                               ___    _       ___  _  Junho
4 e 5: Festa do Caracol - 15h 
9: Santos Populares - 19h 
17: Café-Concerto pela Praznik - 22h 
     
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, 
sendo a informação de alterações dada no sítio da CCS em 
www.casacomarcaserta.org. 


