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EDITORIAL
Caros Sócios,

O ano de 2011 está a terminar e com ele termina mais um ciclo. Ao longo destes 
dois anos de mandato, muitas foram as iniciativas realizadas, algumas delas muito rel-
evantes, como o são sempre os aniversários da nossa Casa da Comarca da Sertã (CCS).

Os sócios-fundadores estiveram sempre na nossa mente, razão pela qual se realizou 
uma homenagem ao Comendador Libânio Vaz Serra. Mais recentemente, também o seu 
filho e antigo presidente da Direcção da CCS, José da Mata Vaz Serra, foi homenageado 
juntamente com Américo Pereira de Almeida, José Ribeiro Farinha e Alberto da Silva 
Barata, tendo a todos eles sido atribuído o “Pinho d’Ouro”, o galardão máximo da CCS 
que visa reconhecer publicamente os serviços prestados à Casa e à própria região. Ain-
da no que respeita aos sócios-fundadores, nunca é demais relembrar que a CCS, apesar 
de ter já completado os 65 anos de existência, pode orgulhar-se ter vivos dois dos seus 
sócios-fundadores: José da Mata Vaz Serra (sócio nº 11) e Amílcar Francisco de Oliveira 
(sócio nº 27), ambos naturais do concelho de Sertã, tendo este último estado presente 
na homenagem anteriormente mencionada, realizada no passado dia 26 de Novembro.

Tendo tomado posse pela primeira vez em 2008, muitos foram os desafios que se 
foram colocando, nomeadamente a intervenção no Salão Nobre, a modernização ao nív-
el das novas tecnologias, com a criação do sítio da CCS na internet, o restauro progres-
sivo de algumas peças de mobiliário, a actualização profunda do ficheiro de sócios, a 
par da entrada de novos sócios, bem como a inventariação total do acervo da Biblioteca 
da CCS. Tudo isto, contudo, foi apenas possível com o crescente envolvimento e apoio 
dos sócios, a quem cumpre um agradecimento sincero e reconhecido, pois contribuiram 
para a revitalização da nossa Casa.

No que respeita a iniciativas recentes, merecem destaque a edição deste ano da 
Noite de Fados com Jantar, abrilhantada pela fadista Mafalda Arnauth, com raízes fa-
miliares no concelho de Sertã e agora também sócia da CCS, bem como a homenagem 
realizada ao Padre Manuel Antunes, jesuíta e ilustre pedagogo natural da Sertã, a qual 
contou, entre outros, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e do Padre António 
Vaz Pinto.

Com o acto leitoral realizado no passado dia 24 de Novembro, foram eleitos por una-
nimidade os orgãos sociais para o mandato 2012-2013, havendo a registar alterações 
apenas ao nível da Direcção. Aos membros dos restantes orgãos sociais, bem como 
aos antigos dirigentes, cumpre agradecer a confiança demonstrada neste projecto. A 
nova Direcção, que tenho a honra de liderar, terá agora outros desafios pela frente, pro-
curando manter esta linha de trabalho e exigência, a bem da Casa e do Regionalismo.

Fazemos votos de poder continuar a contar convosco, tanto no que respeita à par-
ticipação nas iniciativas a realizar, bem como apoiando financeiramente a Casa através 
de donativos e da regularização das quotas.

A terminar, desejo-vos em meu nome pessoal, da direcção e demais orgãos sociais, 
um  Santo Natal e um próspero Ano Novo!

Pedro Amaro,
Presidente da Direcção
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MAFALDA ARNAUTH NA CCS
Mafalda Arnauth foi a fadista convidada para a 3ª edição da Noite de Fados com jantar, iniciativa que 
teve lugar no Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS), no passado dia 21 de Setembro.

Perante uma sala repleta e encantada,  a conhecida 
fadista, com raízes familiares no concelho de Sertã, actuou 
de forma magnífica, cantando diversos fados que fazem 
parte do seu repertório, nomeadamente do seu mais re-
cente album “Fadas”.

Foi mais um serão cutural agradável, no qual diversos 
sócios, seus familiares e amigos, fizeram questão em mar-
car presença. A todos eles e em particular à fadista Mafalda 
Arnauth, agora também sócia desta Casa, bem como aos 
músicos que a acompanharam, Nelson Aleixo na viola e 
Eurico Machado na guitarra portuguesa, o nosso agradeci-
mento.

A presente edição da Noite de Fados teve o apoio da 
Câmara Municipal da Sertã, bem como do vinho tinto Lóios 
(João Portugal Ramos) e Licor Beirão, tendo o jantar sido 
confeccionado pelo Restaurante Santa Rita.

Pub.
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LIVRO “OS MENDES BARATA DA LONGRA” 

O livro “Os Mendes Barata da Longra” foi apresentado dia 13 de Outubro no Salão Nobre da Casa da Comarca 
da Sertã (CCS). A referida apresentação esteve a cargo de José Carlos Soares Machado, Presidente da As-
sociação Portuguesa de Genealogia e também ele com raízes familiares na freguesia de Sobral, Oleiros.

APRESENTADO EM LISBOA

Da autoria de Pedro Amaro, Presidente 
da Direcção da CCS, a referida obra trata 
da descendência do casal João Mendes e 
Apolónia Barata, que foram moradores na 
Longra, aldeia da freguesia de Álvaro, no 
concelho de Oleiros, desde finais do século 
XVII até à actualidade. Intimamente li-
gada ao concelho de Oleiros, os membros 
desta família fixaram-se principalmente 
nas freguesias de Álvaro, Cambas, Madeirã 
e Sobral, numa primeira fase, e, posteri-
ormente, com maior expresssão, noutros 
concelhos dos distritos de Castelo Branco, 
Coimbra, Lisboa e Santarém.

Inicialmente uma família de lavradores, dela vieram a descender pessoas que se distinguiram a nível militar e 
eclesiástico, mas também comercial administrativo e político, num percurso idêntico a tantas outras famílias portugue-
sas. De forma a enquadrar geograficamente a descendência deste casal, o autor procurou abordar em capítulo especí-
fico a evolução histórica e social de cada uma das freguesias anteriormente referidas e do próprio Município, fazendo 
referência às principais personalidades que aí se destacaram no exercício das suas funções.

A referida obra poderá ser adquirida na CCS, estando igualmente disponível na nossa biblioteca para consulta.

BIBLIOTECA CCS
Fruto de diversas doações que temos recebido das 

mais diversas proveniências, a Biblioteca da nossa 
Casa continua a ver o seu acervo a aumentar.

Pelo cariz eminentemente regional, destacamos os 
livros “Vale do Souto - Apontamentos”, Os Mendes 
Barata da Longra”, “A Sertã e o seu Concelho” e “Pa-
dre Manuel Antunes, SJ”, estes últimos oferecidos pela 
Câmara Municipal da Sertã e, respectivamente, da 
autoria do Padre António Lourenço Farinha e, em co-
autoria, de Luís Machado de Abreu e de José Eduardo 
Franco.
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AMÊNDOA NA CASA DA COMARCA DA SERTÃ
O Dia de Amêndoa na Casa da Comarca da Sertã foi um sucesso, reunindo mais de meia centena de con-
vivas no dia 15 de Outubro. A iniciativa foi organizada em parceria pela Casa da Comarca da Sertã (CCS) 
e pela Junta de Freguesia de Amêndoa (JFA), representada pelo seu Presidente e pelo Secretário do 
executivo, respectivamente Joaquim Rita António e Jorge Diniz, tendo contado com o apoio da Câmara 
Municipal de Mação.

Dando início ao programa, o Presidente da CCS, Eng. 
Pedro Amaro, dirigiu as boas vindas aos presentes, en-
quadrando os propósitos que nortearam a realização da ini-
ciativa, a qual teve por principal objectivo a promoção em 
Lisboa da freguesia de Amêndoa. Seguiu-se a intervenção 
de Jorge Diniz, que apresentou sucintamente a freguesia 
de Amêndoa, destacando as suas principais característi-
cas e atracções. De seguida, coube ao Dr. José Maria Can-
hoto transmitir aos presentes a riqueza da história desta 
antiga Vila e sua evolução ao longo dos séculos. Ilustre 
natural da Amêndoa, na sua brilhante alocução o Dr. José 
Maria Canhoto deixou ainda uma palavra de esperança 
quanto ao futuro da Amêndoa e das suas gentes, a par 
dos desafios que actualmente se colocam ao próprio país.

Tal como previsto seguiu-se um apontamento momento 
musical, a cargo do jovem saxofonista André Pedro, que 
integra a banda de Mação e que brindou os presentes 
com algumas músicas. A concluir com chave de ouro a 
iniciativa dedicada à freguesia de Amêndoa e suas gentes, 
seguiu-se uma merenda com produtos regionais prepara-
da pela Junta de Freguesia, onde não faltou o maranho, 
presunto, queijos, doçaria diversa e vinho regional.

Marcaram presença, nomeadamente, representantes 

das diversas associações que desenvolvem a sua ac-
tividade na freguesia, a saber: Associação Desportiva e 
Recreativa de Chão de Lopes; Associação da Gargantada, 
Monte Fundeiro, Cabo e Robalo; Associação de Festas e 
Melhoramentos de Amêndoa, Associação “Os Amigos de 
Santo António dos Martinzes” e Centro Social e Paroquial 
de Nossa Senhora D’Agonia de Amêndoa.

Na ocasião foi ainda inaugurada uma exposição fotográ-
fica sobre a freguesia de Amêndoa. Intitulada “Amêndoa 
– História e Natureza”.

Jorge Diniz, Joaquim Rita António, Pedro Amaro e José Maria Canhoto
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HOMENAGEM AO PADRE MANUEL ANTUNES
O padre Manuel Antunes, S. J., foi homenageado na Casa da Comarca da Sertã - CCS, em Lisboa, no pas-
sado dia 4 de Novembro.

O jantar contou com a presença de muitos amigos, antigos alunos (entre os quais o repórter do Terras do Polóme), 
colegas professores, familiares e admiradores que encheram por completo o salão nobre da CCS.

Foi apresentada a “Obra Completa do Padre Manuel Antunes”, editada em 14 volumes pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, e cuja coordenação geral esteve a cargo do historiador José Eduardo Franco, Presidente da Direcção do 
Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes.

Usaram da palavra o Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, o Prof. Doutor Manuel José do Carmo Ferreira (Presi-
dente da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa), O Prof. Doutor Raul Miguel Rosado Fernandes 
(colega de Manuel Antunes) e o Padre António Vaz Pinto (director da revista Brotéria que durante anos foi dirigida pelo 
homenageado). Todos se referiram ao saber, humildade e modéstia de Manuel Antunes e recordaram episódios simples 
e humorados de uma vida rica em humanidade personalizada. O bom humor foi nota saliente. Quem diria, numa vida 
de verdadeiro asceta!? 

A cereja em cima do bolo foi colocada pela banda de música de investigação “Ai Deus e u é”, do Centro de Litera-
turas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que trouxe ao evento uma 
harmonia quase celestial.
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O Terras Do Polóme (TdP) recorda que o Padre Manuel Antunes faz parte de uma plêiade de ilustres naturais da 
região do Pinhal que se destacaram nas letras e nas ciências nacionais e mundiais. Estamos a lembrar Pedro da Fonseca, 
“O Aristóteles Lusitano”, natural de Proença a Nova; António de Andrade, por muitos considerado o primeiro europeu a 
chegar ao Tibete, natural de Oleiros; Joaquim da Silva Tavares, fundador da Brotéria e o mais importante cecidólogo 
e naturalista da sua época, natural de Casais de S. Bento – Cardigos; e tantos outros… Curiosamente todos padres 
jesuítas. E infelizmente pouco conhecidos nas suas terras natais...

Voltando ao Padre Manuel Antunes. Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde 
leccionou, nasceu na Sertã a 3 de Novembro de 1918 e veio a falecer em Lisboa a 18 de Janeiro de 1985.

Texto: António Manuel Silva



HOMENAGEM A SÓCIOS
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) prestou homenagem a quatro dos seus mais antigos sócios, num al-
moço realizado na sua Sede no dia 26 de Novembro e que contou, nomeadamente, com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.

Foram homenageados Américo Pereira de Almeida (Oleiros), representado por seu filho, Carlos Almeida, José Ribeiro 
Farinha ( Proença-a-Nova), José da Mata Vaz Serra (Sertã), representado por seu filho, António Vaz Serra , e Alberto 
da Silva Barata ( Vila de Rei). A todos foi atribuído o “Pinho de Ouro”, distinção máxima entregue pela CCS àqueles 
que se distinguiram pela sua conduta pessoal ou profissional, bem como pela ligação mantida com a Casa e a região.
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www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a
imprensa regional

Sobre Américo Pereira de Almeida, sócio da CCS desde 1978 e membro dos seus Corpos Sociais em diversos man-
datos, bem como ex-presidente da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, usaram da palavra o Conselheiro 
Regional por Oleiros, Manuel da Cunha, e o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros , tendo ambos destacado a 
entrega abnegada do homenageado à causa do regionalismo. Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros 
Comendador José dos Santos Marques, entregou a medalha do município a Carlos Almeida, atribuída a seu pai em 
reconhecimento pelos serviços prestados a propósito da construção da ponte de Álvaro.

A propósito do homenageado José Ribeiro Farinha , sócio da CCS desde 1964 e ex-Conselheiro Regional da CCS por 
Proença-a-Nova, usaram da palavra a actual Conselheira Regional por Proença-a-Nova, Eng. Irene Cardoso, e o Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Eng. João Lobo, tendo ambos destacado o seu percurso de vida e 
a entrega abnegada ao regionalismo. Na sua intervenção, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova 
salientou ainda o apreço do executivo camarário pelo homenageado e pela obra artística produzida ao longo de várias 
décadas.

Mesa de honra João Lobo José Santos Marques e Carlos Almeida
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Sobre José da Mata Vaz Serra, sócio-fundador da CCS e seu antigo dirigente e presidente, usou da palavra o Depu-
tado Municipal da Sertã, Dr. Celso Matias da Silva, também ele antigo presidente da direcção da CCS, em representação 
oficial do Presidente da Câmara Municipal de Sertã, José Farinha Nunes, tendo destacado o percurso de vida do hom-
enageado e a sua ligação à CCS e à própria região.

A propósito do homenageado Alberto da Silva Barata, sócio da CCS desde 1960 e que exerce actualmente e desde hà 
diversos anos o cargo de Conselheiro Regional por Vila de Rei, usaram da palavra a Conselheira Regional por Proença-
a-Nova, Eng. Irene Cardoso, o Conselheiro Regional por Oleiros, Manuel da Cunha, e o Deputado Municipal da Sertã, 
Dr. Celso Matias da Silva, também ele antigo Conselheiro Regional pela Sertã, tendo sido unânimes em salientar o seu 
percurso de vida pessoal e profissional e a entrega abnegada ao regionalismo.

Marcaram ainda presença, entre outros, o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Prof. João 
Manso, o Presidente da Junta de Freguesia de Álvaro, José Antunes Correia, o Presidente da Liga Regional “Os Unidos 
da Freguesia de Álvaro”, o Presidente da Liga dos Amigos da Freguesia de Isna, o Presidente do Grupo de Amigos da 
Freguesia de Madeirã e o sócio-fundador Amílcar Francisco de Oliveira, natural do concelho de Sertã e que juntamente 
com o homenageado José da Mata Vaz Serra são os únicos sócios-fundadores vivos.

O Presidente da Direcção entrega o Pinho de Ouro a Carlos Almeida, José Ribeiro Farinha e a António Vaz Serra

Entrega a Alberto da Silva Barata Aspecto geral Amílcar Francisco de Oliveira
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MAGUSTO
O tradicional Magusto da Casa da Comarca da Sertã (CCS) realizou-se dia 12 de Novembro, juntando 
diversos associados, suas famílias e amigos.

Não faltaram as tradicionais castanhas, água-pé e jero-
piga, bem como saborosas sardinhas, assadas pelos sócios 
José Domingues Mendes, António Mendes Amaro Barata 
e Jaime Amaro Mendes Barata. Os sócios António e Fran-
cisco Martins Mendes, do Restaurante Solar da Beira Baixa, 
ofereceram um soberbo caldo verde, que fez as delícias 
dos presentes.

A animação musical esteve a cargo do sócio Gonçalo 
Barata, com raízes familiares no concelho de Oleiros, tendo 
sido muito apreciada por todos. No decorrer da iniciativa 
procedeu-se a um sorteio, a cargo José Alves, presidente 
da Liga de Amigos da Freguesia de Amieira, com prémios 
oferecidos por Alfredo Antão da Cruz e pelo Presidente da 
Direcção da CCS.

Pub.



ALMOÇO DA FREGUESIA DO SOBRAL
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) recebeu um almoço de natal no passado dia 3 de Dezembro, re-
unindo diversos sócios, suas famílias e amigos num saudável e animado convívio que se prolongou 
até final da tarde.

Organizado pela Comissão de Festas 2012 do Sobral, freguesia do concelho de Oleiros, a referida iniciativa contou 
com o apoio da CCS e teve animação musical ao vivo (Toca a Cantar e João Canto e Castro - Imitações).

11

NOVOS SÓCIOS
Vitório Manuel do Rosário Cardoso, 3284
Maria Inês F. Barros Corrêa Nunes, 3285
Mafalda Arnauth, 3286
Maria Isabel de Jesus Fernandes Barata, 3287
Gonçalo Fernandes Barata, 3288
Telmo Miguel Antunes da Silva, 3289
Inês Isabel Matos Mendes, 3290
Ruben Rodrigues Alves, 3291
André Francisco Marçal da Silva, 3292
Daniel Filipe Lopes Ferreira, 3293

Hugo Alexandre Nunes Silva, 3294
André Jorge da Cruz Matos, 3295
Marco António Ferreira Nereu, 3296
Bruno Tiago da Silva Nunes, 3297
Hélio da Silva Nunes, 3298
Pedro Henrique Pereira Farinha, 3299

Readmissão: 
Manuel Marçal Martins, 2456
Maria João de Matos e Silva Neves Costa Pinto, 3018

Pub.



AGENDA

Caro Sócio,
Se utiliza correio electrónico, forneça-nos o seu endereço 
para geral@casacomarcaserta.org.
Dessa forma é mais económico entrar em contacto consigo!

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.

Aulas

 

Danças Tradicionais Europeias, pela Tradballs
Segunda-feira e Terça-feira: 20h às 21h e 21h30 às 22h30 

Tango, por Elena Gonzalez, Sextas-Feiras: 20h às 21h15 e 
21h30 às 23h
 

Yoga, Segunda-feira: 18h15 às 19h15, quarta-feira: 18h15 
às 19h15 e 19h30 às 20h30 e sexta-feira: 18h30 às 19h30
 

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.

VENDA DE NATAL COM
GRUPO DE CANTARES DE AMÊNDOA
No passado dia 10 de Dezembro, a Casa da Comarca 
da Sertã (CCS) organizou mais uma edição da Venda 
de Natal, a qual contou com a actuação do Grupo de 
Cantares de Amêndoa, que brindou os presentes com 
diversas músicas que fazem parte do seu repertório.

A iniciativa teve entrada livre, sendo seu principal objec-
tivo a promoção da gastronomia, história e tradições region-
ais, divulgando, paralelamente, o trabalho desenvolvido por 
alguns dos sócios colectivos da CCS.

Os visitantes tiveram oportunidade de comprar um pre-
sente diferente para este Natal, entre diversos produtos gas-
tronómicos comercializados pela empresa Santos & Marçal, 
tais como maranho, bucho, enchidos, queijos e doçaria re-
gional, bem como obras literárias disponibilizadas pela CCS.

Janeiro 
8: Baile de Reis (entrada livre) - 15h/20h
25: Assembleia-geral (apresentação de contas e to-
mada de posse dos Órgãos Sociais) - 20h30

Fevereiro
21: Carnaval - desfile da cidade de Lisboa e concurso 
de máscaras (Inscrições para almoço na CCS; 10€ 
por pessoa) - 15h/18h30

Março
18: Mini-maratona de Lisboa (participe, integrando a 
equipa da CCS) -10h30
 

25: Baile da Primavera (animação musical: Gonçalo 
Barata) - 15h/19h

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

Outros Eventos


