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Caros Sócios,
No presente ano a Casa da Comarca da Sertã completa sessenta e seis anos 

de existência, efeméride que iremos assinalar no município de Sertã, em data 
a definir. Fundada na primeira metade do séc. XX, os seus principais objec-
tivos eram o de prestar ajuda aos nossos conterrâneos que vinham para Lisboa, 
servindo de local de reunião de familiares e amigos, mantendo vivas as tradições 
locais. 

Com a evolução dos tempos e dos hábitos e a crescente demanda de novidades, 
os propósitos que estiveram na base da sua criação, tal como das restantes Ca-
sas Regionais, foram-se alterando, criando, por vezes, algum distanciamento 
entre os sócios e a Casas. Felizmente que a nossa Casa sempre foi capaz de se 
adaptar, condição essencial para manter a sua vitalidade. Nesse sentido, nunca 
é demais lembrar que, a par das iniciativas de cariz eminentemente regional, 
prestando a nossa singela homenagem a todos quantos se evidenciaram de 
alguma forma na região da Comarca da Sertã e divulgando e promovendo a gas-
tronomia regional, temos também procurado disponibilizar actividades que pos-
sam aumentar a frequência da Casa por parte dos sócios, suas famílias e amigos.

Actualmente, apesar da dinamização de iniciativas de promoção e divulgação 
da cultura, tradições e gastronomia regional ser o principal enfoque da nossa 
actuação, para a qual o apoio das Autarquias é essencial, disponibilizamos aulas 
regulares de danças tradicionais europeias, onde se inclui o nosso folclore, de 
ioga, de música, nomeadamente de concertina, e, já em 2012, aulas de medi-
tação para crianças.

Das iniciativas que recentemente realizámos ou apoiámos e das quais damos 
nota pública na presente edição, quero aqui destacar o Baile de Reis, que contou 
com as actuações de Celina da Piedade e Gonçalo Barata, a Festa de Carnaval, 
que contou com a actuação conjunta de Gonçalo Barata e João Canto e Castro, 
bem como o workshop de adufe e canto beirão, coordenado por Sebastião An-
tunes.

Para o próximo trimestre estão já agendadas algumas iniciativas que que-
remos destacar: a palestra “O Teatro e as Colectividades”, que contará com a 
presença, nomeadamente, da actriz Margarida Carpinteiro (Cardigos, Mação), 
a palestra “Grandes Vultos da Comarca da Sertã: Manso de Lima e Cândido 
Teixeira”, a palestra “David Lopes, Sertaginense e Insigne Arabista”, bem como 
a festa de Santos Populares, que inclui um jantar e que terá animação musical 
tradicional, a cargo dos Toca a Cantar.

Fazemos votos de poder continuar a contar com a vossa presença nas diver-
sas iniciativas a realizar, bem como com o vosso apoio, quer através de dona-
tivos, quer da regularização das quotas.

Pedro Amaro, 
Presidente da Direcção
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O GAIO - Grupo de Amigos Incondicionais de Orvalho, associação que desenvolve a sua actividade em 
prol da freguesia de Orvalho, no concelho de Oleiros, realizou o seu almoço de Natal em Lisboa, no pas-
sado dia 17 de Dezembro.

GAIO FAZ ALMOÇO NATALÍCIO

A iniciativa foi promovida pelo núcleo de Lisboa do GAIO, 
sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã (CCS), re-
unindo largas dezenas de sócios, suas famílias e amigos, 
num restaurante em Benfica. O  convívio natalício teve ani-
mação musical, a cargo de alguns membros do Grupo de 
Danças e Cantares da referida associação, tendo o Presi-
dente da Direcção da CCS entregue, em nome desta, uma 
lembrança ao GAIO.

Na tarde do dia 8 de Janeiro, domingo, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de mais um Baile de Reis.

A iniciativa, já na 3ª edição, teve a participação de Celi-
na da Piedade e de Gonçalo Barata, reunindo bem mais de 
uma centena de pessoas.

Gonçalo Barata, sócio da CCS com raízes familiares 
no concelho de Oleiros, deu início ao baile com músicas 
populares portuguesas. A actuação, muito aplaudida pelos 
presentes, prolongou-se até cerca das 18 horas, quando 

Celina da Piedade, famosa acordeonista, cantadeira e com-
positora, cujo reconhecimento vai já além-fronteiras, deu 
continuidade ao baile, desta vez com danças tradicionais 
europeias.

Organizada em parceria pela CCS e pela Tradballs - As-
sociação para Promoção e Divulgação de Arte & Cultura 
Tradicional, a iniciativa teve entrada livre.

CELINA DA PIEDADE E GONÇALO BARATA NO BAILE DE REIS
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PROVA DE VINHOS
A primeira edição da “Lisboa Vínica”, uma “visita guiada a pé para amantes do vinho”, teve lugar na Casa 
da Comarca da Sertã (CCS), no passado dia 14 de Janeiro. Organizada mensalmente pela Lisboa Autên-
tica, de que faz parte o nosso sócio Paulo Antunes, esta iniciativa conta com o apoio oficial da CCS.

Tendo por ponto de encontro o Miradouro de S. Pedro de Alcântara, de onde 
se pode apreciar uma das melhores vistas de Lisboa, o grupo de participantes 
guiado pelo enólogo António Neves Coelho encaminhou-se depois para o fa-
moso Restaurante Tavares Rico, onde foi recebido pelo chefe de sala, que deu 
as boas-vindas e fez um enquadramento histórico-cultural desta famosa casa. 
A visita terminou com uma prova do vinho do Porto Morgadio da Calçada (by 
Niepoort) Tawny Reserve.

Seguiu-se depois uma visita ao Restaurante Clara Chiado, onde o seu pro-
prietário deu as boas-vindas e fez um enquadramento deste restaurante e loja 
gourmet, que recentemente abriu no Chiado, tendo a visita terminado com uma 
prova do vinho Lybra 2006 da Quinta do Monte d’ Oiro. O grupo foi ainda visitar 
a Garrafeira Nacional e a GN Cellar, onde se provou um Porto da Ramos Pinto 
(10 anos), seguindo depois para a CCS, onde a iniciativa terminou, com mais 
uma prova de vinhos, desta vez Prova Régia Premium 2010 de Bucelas e Monte 
Cascas Fernão Pires 2008 Vinhas Velhas (com mais de 100 anos), acompanha-
dos por um excelente queijo e pão da Beira.

BIBLIOTECA
Fruto de diversas doações que temos recebido das mais di-

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

Pelo cariz eminentemente regional, destacamos o livro “Flo-
rilégio de Natal”, uma colectânea de poemas com participação 
de Hélio Proença, pseudónimo do nosso sócio Vítor Cardoso 
que nos ofereceu a referida obra, bem como o livro “Os Perei-
ras”, que nos foi oferecido por seu irmão, António Pereira Car-
doso. Naturais de Sarzedinha, no concelho de Proença-a-Nova, 
aqui lhes deixamos o nosso público agradecimento.

Pub.
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TOMADA DE POSSE DOS CORPOS SOCIAIS
O Os Corpos Sociais da Casa da Comarca da Sertã (CCS) para o biénio 2012/2013 foram empossados 
na Assembleia-Geral realizada dia 25 de Janeiro. A referida cerimónia teve lugar no Salão Nobre da CCS, 
após a aprovação por unanimidade do relatório de actividades e contas referente ao biénio anterior.

À Mesa da Assembleia - Geral preside o advogado Dr. Ma-
nuel Farinha, ao Conselho Fiscal o Sr. Martinho Mendes de 
Oliveira e à Direcção o Engº. Pedro Amaro, fazendo ainda 
parte do elenco directivo o Dr. Nuno Barata-Figueira, Vice- 
Presidente, o Sr. Carlos Amílcar Dias, Secretário, o Sr. Ar-
mindo Ramos, Vice- Secretário, a Drª. Ana Paula Antunes, 
Tesoureira, e o Sr. Augusto da Silva Henriques e a Dra. Te-
resa Leal, Vogais.

O Conselho Regional, órgão consultivo da CCS, manteve 
a sua composição. Presidido pelo Presidente da Direcção, 
é ainda composto por um representante de cada um dos 
municípios da CCS: Sr. Manuel Cunha, por Oleiros, Engª. 
Irene Fernandes Cardoso, por Proença-a-Nova, Sr. Virgílio 

Costa Silva, pela Sertã, e Dr. Alberto da Silva Barata, por 
Vila de Rei.

Marcaram presença, nomeadamente, o Dr. Jorge Farinha, 
Vereador a Câmara Municipal da Sertã, o General Mendes 
Dias, Presidente da Assembleia Municipal de Vila de Rei, a 
Dra. Helena Almeida Santos, em representação do Vereador 
Manuel Brito da Câmara Municipal de Lisboa, o Presidente 
do Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel 
Antunes, o Presidente da Associação das Colectividades do 
Concelho de Lisboa e representantes da Casa do Concelho 
de Pampilhosa da Serra e da Casa da Galiza, bem como os 
presidentes da Liga de Amigos da Freguesia de Amieira e da 
Liga de Amigos da Freguesia de Isna. 

PARA O BIÉNIO 2012/13

Adriano Cunha

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a
imprensa regional
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ADUFE E CANTO BEIRÃO A Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de um 
workshop de adufe e canto beirão no dia 11 de Fe-
vereiro. Coordenado por Sebastião Antunes, a inicia-
tiva teve o apoio da CCS e foi organizada pela Asso-
ciação Tradballs, sócio colectivo da CCS responsável 
pelas aulas de danças tradicionais e de música que 
aqui se realizam semanalmente.

O referido workshop teve por objectivos ensinar “técni-
cas de mão, colocação de dedos, ritmos, história e a forma 
como se desenvolvem as cantigas desta prática musical tão 
mágica e ainda tão representativa da tradição portuguesa “.

CARNAVAL
A edição deste ano realizou-se no dia 18 de Fevereiro, coincidindo com a reali-
zação do Desfile de Carnaval da cidade de Lisboa e reuniu na nossa Casa diver-
sos sócios, suas famílias e amigos.

A festa teve início com um almoço a cargo do Restau-
rante ZIP, da sócia Isabel Barata, natural da freguesia de 
Sobral (Oleiros). Seguiu-se um baile tradicional a cargo 
do sócio Gonçalo Barata e que contou com a participação 
do músico e imitador João Canto e Castro. Pelo meio, um 
grupo de foliões participou ainda no desfile de Carnaval da 
cidade de Lisboa regressando depois à CCS. À semelhança 
do ano anterior, também o Rancho Folclórico da Casa do 
Concelho de Pampilhosa da Serra nos visitou e animou a 

festa na CCS, participando no concurso de máscaras.
A difícil tarefa de escolher os vencedores da presente 

edição, dada a elevada participação registada este ano, a 
par da excelente diversidade das máscaras e temas que 
surgiram, esteve a cargo de Gonçalo Barata, em represen-
tação da CCS, de João Canto e Castro, do Presidente da 
Casa de Lafões e do Presidente da Junta de Freguesia da 
Madalena, autarquia que apoiou a iniciativa.

DIA DA MULHER
A propósito do Dia da Mulher, que se celebra a 8 de Março, teve lugar 
no Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã, no dia seguinte, uma 
iniciativa que incluiu uma aula de Ioga e uma de Tango.

O Relaxar e exercitar o corpo são os benefícios ime-
diatos do ioga, enquanto o tango argentino lhe oferece 
uma viagem pelos sentidos, naquela que é a dança mais 
sensual e elegante de sempre, como puderam comprovar 

algumas das nossas sócias.
O programa incluiu ainda uma Milonga (baile de tango), 

com um DJ no feminino, entre as 23h e as 2h, com entrada 
gratuita.
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BTL 2012
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) visitou a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, inicia-
tiva que decorreu entre os dias 29 de Fevereiro e 4 de Março, na Feira Internacional 
de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

O município de Sertã marcou presença no dia 4 de 
Março no expositor do Turismo Centro de Portugal, pro-
movendo a cultura e gastronomia regional. O apontamen-
to gastronómico, a que a CCS se associou, foi proporcio-
nado pela Câmara Municipal da Sertã, representada por 
Vítor Farinha, tendo a autarquia disponibilizado diversos 
produtos de produção local, nomeadamente da empresa 
Santos & Marçal, sócio colectivo da CCS.

A degustação de produtos sertaginenses incluiu os 
famosos maranho e bucho, cartuchos de amêndoa de 
Cernache de Bonjardim, Merendas Doces, Filhós e Vinhos.

Pub.

NOVOS SÓCIOS João Freire, 3300 | Sandra Figueiredo, 3301 | José Carlos Lourenço Pires, 3302
Ondina da Conceição J. Barata Leiria, 3303 | Joana Filipa Simão Mateus, 3304
Ana Sofia Lopes Mendes, 3305 | Isabel Maria dos Santos Leal, 3306
Cláudia M. Alves Amaro, 3307 | João Valente, 3308

Classes disponíveis: A - 2/3 aos 6 anos (cada criança deve ser acompanhada por pai ou mãe) e B - 7 aos 14 anos;
Periodicidade: 2 vezes por mês, aos sábados de manhã (de 15 em 15 dias);
Horários: Classe A – das 10h as 10h40 e Classe B – das 11h as 11h40.
Estas aulas funcionam acompanhando o período lectivo escolar. São um complemento as actividades escolares. 

Pedem aos pais e crianças acompanhamento regular e assiduidade, desta forma o efeito contribui para um imediato 
equilíbrio da criança. São efectuados exercícios de respiração. É ensinado às crianças que respiração é vida, saúde, 
bem-estar, alegria e boa disposição. Como respirar profundamente em situações de emergência, acidentes, medo, 
stress, choro, ou qualquer desorientação.

Benefícios alcançados: Autodisciplina, paz interior, criatividade, sensibilidade musical, foco nos momentos de estudo, 
gestão de stress emocional entre outros. 

Esta nova actividade insere-se na política de diversificação das iniciativas que tem vindo a ser pro-
movida, de forma a aumentar progressivamente a participação dos sócios. Coordenadas por Isabel Leal, 
sócia da CCS, as referidas aulas funcionam em regime mensal.

AULAS DE MEDITAÇÃO PARA CRIANÇAS



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 21h30 e 
21h20 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.

TERREIRO DO GAITEIRO
O 3º aniversário do Terreiro do Gaiteiro na Casa da 
Comarca da Sertã (CCS) foi assinalado no dia 10 de 
Março, juntando bem mais de uma centena de convi-
vas.

Abril 
11: Palestra “O Teatro e as Colectividades”, com os 
actores Margarida Carpinteiro e Diogo Amaral, entre 
outros  - 19h | Entrada livre
19: Palestra “Grandes Vultos da Comarca da Sertã: 
Manso de Lima e Cândido Teixeira”  
19h | Entrada livre

Maio
16: Palestra “David Lopes, Sertaginense e Insigne 
Arabista” - 19h | Entrada livre
26: Passeio à Sertã – 66º Aniversário da CCS sujeito 
a inscrição

Junho
2: Dia da Criança, com artes plásticas, jogos e leitura 
de contos infantis, entre outros -15h | Entrada livre
12: Jantar de Santos Populares com animação Musical 
pelos TOCA A CANTAR - 20h | com reserva
23: “Antigas Vilas e Aldeias de Xisto da Comarca da 
Sertã” - Passeio a Amêndoa e Cardigos (Mação) e a 
Água Formosa (Vila de Rei) | sujeito a inscrição  

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

Outros Eventos

O programa incluiu, durante o dia, a realização de uma 
oficina de técnicas de interpretação para gaita galega com 
João Tiago, outra de canto tradicional com Celina da Piedade 
e ainda uma oficina de introdução à lingua Mirandesa com 
Suzana Ruano, antecedendo as tão esperadas actuações mu-
sicais que se prolongaram noite dentro.

Estes encontros, geralmente mensais e cujo objectivo é o 
da partilha de experiências e vivências, são organizados con-
juntamente pela CCS e Terreiro do Gaiteiro, com o apoio da 
Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita-
de-Foles.


