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A Casa da Comarca da Sertã celebrou este ano o 66.º aniversário da sua 
fundação, pelo que nunca é demais expressar o nosso reconhecimento a todos 
os sócios fundadores e em particular aos que ainda estão vivos: José da Mata 
Vaz Serra e Amílcar Francisco de Oliveira.

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, nomeadamente a nível financeiro é essen-
cial, disponibilizamos também aulas de danças tradicionais europeias, onde se 
inclui o nosso folclore, aulas de ioga, de música, nomeadamente de concertina, 
e, desde o início deste ano, aulas de meditação para crianças.

De forma a proporcionar ainda mais regalias aos sócios, foram já estabeleci-
das diversas parcerias, nomeadamente com a Casa dos Hospitalários, turismo 
rural localizado em Álvaro (Oleiros), e a Universidade Autónoma de Lisboa, como 
tivemos já oportunidade de dar nota pública. A mais recente e que temos a grata 
satisfação de poder já anunciar, permitirá disponibilizar consultas de psicologia 
a preços mais vantajosos graças ao protocolo firmado com a nossa sócia Mónica 
Sousa.

Das iniciativas que recentemente realizámos ou apoiámos, queremos aqui 
destacar a palestra sobre o Teatro, que contou com a presença e intervenção da 
actriz Margarida Carpinteiro, com ligações familiares a Cardigos e agora também 
sócia desta Casa. O actor Raúl Solnado, cujo pai, natural do município de Vila 
de Rei, foi sócio e dirigente desta Casa, foi naturalmente relembrado pelo seu 
percurso de vida. Ainda neste âmbito, homenageámos Jacinto Leitão Manso de 
Lima e Cândido da Silva Teixeira, bem como o Professor Doutor David de Melo 
Lopes, todos eles ilustres sertaginenses.

Nesta edição damos ainda conta da iniciativa organizada para assinalar o “Dia 
da Criança”, com diversas actividades direccionadas para os mais jovens, bem 
como a inauguração duma exposição de pintura da sócia Ana Bela Costa Nunes 
Santos, natural do Outeiro da Lagoa, no município da Sertã.

Agora que se aproxima o Verão e depois das iniciativas previtas até final de 
Junho, deixamos o convite para visitarem o nosso stand na Feira de Enchidos, 
Queijo e Mel, a realizar de 2 a 5 de Agosto em Vila de Rei, e na Feira do Pinhal, 
a realizar de 8 a 12 de Agosto em Oleiros.

O nosso bem-hajam!

Pedro Amaro, 
Presidente da Direcção



3

Gonçalo Barata, acordeonista com raízes familiares no município de Oleiros e sócio da Casa da Comarca 
da Sertã (CCS), foi o artista convidado para animar a segunda edição do Baile da Primavera.

BAILE DA PRIMAVERA
Realizada dia 25 de Março, a ini-

ciativa reuniu na CCS diversos sóci-
os, familiares e amigos numa tarde 
bem passada. A sócia Isabel Bara-
ta disponibilizou doçaria típica da 
região, nomeadamente filhós e pão-
de-ló da Beira Baixa, entre outros 
produtos da gastronomia nacional.

Margarida Carpinteiro e Maria João Figueiroa-Rego foram as oradoras da palestra “O Teatro e as Colectivi-
dades”, que teve lugar na Casa da Comarca da Sertã (CCS) no dia 11 de Abril.

Maria João Figueiroa-Rego, autora, nomeadamente, 
de duas obras sobre as colectividades das freguesias dos 
Prazeres e Graça (Lisboa), destacou o relevante papel que 
muitas colectividades tiveram no apoio à actividade teatral, 
referindo o caso concreto da Sociedade de Instrução Guil-
herme Cossoul, a que esteve ligado o actor Raul Solnado, 
cujo pai, natural do município de Vila de Rei, foi dirigente 
da CCS.

A actriz Margarida Carpinteiro (Cardigos, Mação), só-
cia da CCS, falou sobre a sua experiência profissional e 
do seu amor ao Teatro, bem patente ao longo de toda a 
sua intervenção, dando a conhecer um pouco mais sobre 
o seu percurso de vida a uma assistência que a escutou 
maravilhada.

O Presidente da Direcção deu nota pública de que a CCS 
continua a apoiar este tipo de actividade, disponibilizando 
o espaço para ensaios dos seus associados colectivos, no-

PALESTRA “O TEATRO E AS COLECTIVIDADES”

Pub.

meadamente a Associação Crème de la Crème, a Praznik e 
a Companhia do Chapitô.

A iniciativa teve por principal objectivo assinalar o Dia 
Mundial do Teatro, que se comemora a 27 de Março, bem 
como relembrar o papel que as Colectividades tiveram e 
que algumas continuam a ter na promoção e apoio da ac-
tividade teatral, propiciando, paralelamente, uma troca de 
experiências e vivências entre os oradores e a audiência.
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66.º ANIVERSÁRIO DA CASA DA COMARCA DA SERTÃ
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) assinalou o 66.º aniversário da sua fundação com um passeio ao mu-
nicípio da Sertã, no dia 26 de Maio.

Tal como em anteriores edições, a festa começou pela 
manhã com a saída em autocarro da Junta de Fregue-
sia de Monte Abraão, freguesia da cidade de Queluz, no 
município de Sintra. Na impossibilidade de nos acompan-
har, o sócio-fundador Amílcar Francisco de Oliveira, veio 
desejar-nos boa viagem. Chegados aos Paços do Concelho 
da Sertã, o Presidente da edilidade, José Farinha Nunes, 
acompanhado pelos Vereadores Cláudia André e Vítor 
Cavalheiro, recebeu formalmente o grupo de visitantes no 
Salão Nobre, após o que se seguiu uma breve visita ao 
edifício da Câmara Municipal, nomeadamente à Sala da 
Assembleia Municipal.

O almoço teve lugar no Restaurante Ponte Velha, pro-
priedade do nosso sócio colectivo Santos & Marçal, reunindo 
cerca de 100 convivas, entre sócios, familiares e amigos. 
Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente da Câ-
mara Municipal da Sertã, os Vereadores sertaginenses 
Cláudia André e Vítor Cavalheiro, este último em represen-
tação da Banda Filarmónica da Sertã, o Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Vila de Rei, Dr. Ricardo Aires, Dr. 
Pedro Freire e Dr. Nuno Barata-Figueira, em representação 
da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, e os anti-
gos Presidentes da Direcção da CCS, Dr. Manuel Farinha, 
Presidente da Assembleia-Geral da CCS, Sr. Manuel da 
Cunha, representante de Oleiros no Conselho Regional da 
CCS, Dra. Maria Adelaide Canas, Secretária da Mesa da 

Assembleia-Geral da CCS, bem como presidentes e repre-
sentantes das Juntas de Freguesia da Sertã, de Cernache 
do Bonjardim, do Castelo, de Figueiredo, do Nesperal e de 
Palhais.

No final do almoço usaram da palavra o Presidente 
da Direcção, Eng. Pedro Amaro, o Presidente da Câmara 
Municipal da Sertã e o Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal de Vila de Rei, bem como o Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral da CCS, que encerrou as intervenções. 
Seguiu-se a entrega dos emblemas aos sócios mais an-
tigos presentes na sessão. O sócio Jaime Martins Farinha 
Caroço recebeu o emblema de 25 anos de associado das 
mãos do edil da Sertã, sua terra natal, tendo o autarca de 
Vila de Rei entregue o emblema de 50 anos de associado 
ao sócio João Dias da Silva, natural desse município.

Dando continuidade ao programa preparado com a Câ-
mara Municipal da Sertã, seguiu-se uma visita ao Semi-
nário de Cernache do Bonjardim, na qual o grupo, guiado 
pelo Reitor da instituição, Padre Amadeu Pinto, visitou, 
nomeadamente, a magnífica biblioteca, que contém obras 
literárias de excelente qualidade e raridade, bem como o 
local onde está assinalado ter existido o edifício dos Paços 
do Bonjardim, onde nasceu Dom Nuno Álvares Pereira.

Em homenagem ao nosso patrono Dom Nuno Álvares 
Pereira, agora conhecido também por São Nuno de Santa 
Maria, desde a sua canonização em 2009, o Presidente da 
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Direcção da CCS, acompanhado pelo Presidente da Câ-
mara Municipal da Sertã e pelo Presidente da Assembleia 
Municipal da Sertã, depôs uma coroa de flores junto à 
estátua edificada em sua honra na vila de Cernache do 
Bonjardim.

Ainda em Cernache do Bonjardim, seguiu-se uma visita 
ao Atelier Túllio Victorino, edifício recuperado pela Câmara 
Municipal e onde se realizam exposições diversas, bem 
como aulas de pintura, entre outras actividades. Para 
além de dar a conhecer este equipamento municipal privi-
legiado, os participantes neste aniversário puderam ainda 
admirar algumas obras de Túllio Victorino e do seu filho 
Tito Vitorino, expostas pela primeira vez em conjunto, re-
sultado das diligências encetadas pela Câmara Municipal 
da Sertã e pela CCS. Das obras de Túllio Victorino, que foi 
discípulo do Mestre Malhoa, destacaram-se duas telas de 
Nun’Álvares, uma propriedade da CCS e a outra pertença 
do Clube da Sertã.

De regresso ao Restaurante Ponte Velha, o Grupo de 

Música Popular de Cernache do Bonjardim animou o mag-
nífico lanche-ajantarado que se seguiu. Na ocasião ficá-
mos a conhecer os vencedores do sorteio, tendo a garrafa 
de aguardente de medronho da marca Silvapa, do municí-
pio de Oleiros, oferecida pelo Presidente da Direcção da 
CCS, sido atribuída a Vasco Trigo Ferreira, e a garrafa do 
excelente vinho Carcavelos, oferecida pelo sócio Alfredo 
Antão da Cruz, sido atribuída a Jorge Dias Teixeira, neto do 
notável Cândido da Silva Teixeira, autor da obra “Famílias 
e Varões Ilustres de Sernache do Bonjardim e seus Con-
tornos” e que foi recentemente homenageado pela CCS.

Antecedendo o regresso a Lisboa, o programa do 
aniversário preparado em conjunto com a Câmara Munici-
pal da Sertã, cuja disponibilidade e apoio agradecemos 
reconhecidamente, ficou concluído com os “parabéns” à 
CCS, desta vez com acompanhamento musical pelo Grupo 
de Música Popular de Cernache do Bonjardim, tendo o 
maravilhosa bolo de aniversário sido oferecido pela Santos 
& Marçal.
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JANTAR “MARAVILHAS DA GASTRONOMIA PORTUGUESA”
No passado dia 14 de Abril, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi duma inciativa de promoção de alguns 
produtos gastronómicos de referência do nosso país, reunindo diversos sócios, suas famílias e amigos.

O Jantar “Maravilhas da Gastronomia Portuguesa” teve 
casa cheia e foi inspirado nas “7 Maravilhas da Gastrono-
mia Portuguesa”, ou seja Alheira de Mirandela, Queijo da 
Serra da Estrela, Caldo Verde do Minho, Arroz de Marisco 
de Setúbal, Leitão da Bairrada e Pasteis de Belém, tendo 
as sardinhas sido substituídas pelos maranhos da nossa 

região.
Organizado pela CCS e pelo ZIP, estabelecimento de 

restauração dos sócios Isabel e Alfredo Barata, teve ani-
mação musical a cargo do acordeonista Gonçalo Barata, 
sócio da CCS com raízes familiares no concelho de Oleiros, 
e de João Canto e Castro (Imitações de Vozes).

Designada “Grandes Vultos da Comarca 
da Sertã: David Lopes, Sertaginense e In-
sígne Arabista, foram oradores o Prof. Dou-
tor José Eduardo Franco e o Dr. Daniel Nunes, 
respectivamente Coordenador e membro do 
CLEPUL da Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa. A iniciativa contou ainda com 
as intervenções do Presidente da Direcção 
da CCS, da Dra. Anabela Valente, Coordena-
dora do Gabinete de Estudos Olisiponenses, 
em representação da Vereadora da Cultura 
da Câmara Municipal de LIsboa, e do Bispo 
Emérito de Benguela (Angola), D. Óscar Bra-
ga, sobrinho-neto do homenageado.

David de Melo Lopes, nasceu na fregue-
sia de Nesperal, concelho de Sertã, a 7 de 
Abril de 1867, e faleceu em Lisboa a 3 de 

O Prof. Doutor David Lopes, natural do município de Sertã, foi homenageado dia 16 de Maio em Lisboa, 
numa palestra organizada pela Casa da Comarca da Sertã (CCS).

HOMENAGEM A DAVID LOPES

Fevereiro de 1942, tendo-se distinguido como professor e arabista que 
em Portugal renovou a tradição destes estudos. Figura na toponímia de 
Lisboa, tendo sido atribuído o seu nome a uma rua na freguesia de S. 
João, por edital camarário de 13 de Maio de 1949.

Em 1967, a propósito do 1º centenário do seu nascimento e do 25º 
aniversário da sua morte, a CCS promoveu uma homenagem na sua 
terra natal, documentada pela placa evocativa então descerrada na casa 
onde nasceu.
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PALESTRA “GRANDES VULTOS DA COMARCA 
DA SERTÃ: MANSO DE LIMA E CÂNDIDO TEIXEIRA”
No passado dia 19 de Abril, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) prestou homenagem a dois sertaginenses 
cuja relevância extravasou os limites do concelho de Sertã e da própria região: Jacinto Leitão Manso de 
Lima e Cândido da Silva Teixeira.

A sessão de abertura da palestra “Grandes Vultos da 
Comarca da Sertã: Manso de Lima e Cândido Teixeira”, 
contou com as intervenções do Presidente da Direcção da 
CCS, do Presidente da Junta de Freguesia de Cernache do 
Bonjardim e da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal 
da Sertã.

Foram oradores o Eng. António de Mattos e Silva, Secre-
tário-Geral do Instituto da Nobreza Portuguesa e da As-
sociação da Nobreza Histórica de Portugal, que dissertou 
sobre Jacinto Leitão Manso de Lima (natural da freguesia 
e concelho de Sertã, onde faleceu na segunda metade do 
séc. XVIII), dando nota pública do relevante papel do hom-
enageado para o estudo de inúmeras famílias da região e 
do próprio país, e o Prof. Doutor Joaquim Candeias da 

Silva, da Academia Portuguesa de História, que disser-
tou sobre Cândido da Silva Teixeira (natural da freguesia 
de Cernache do Bonjardim, concelho de Sertã, falecido 
na primeira metade do séc. XX), que na sua intervenção 
destacou a relevância local e regional do homenageado, 
nomeadamente por ter dado continuidade aos estudos de 
Manso de Lima, apresentando diversos aspectos do seu 
percurso de vida.

Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente da 
Associação Regina Mundi, o Secretário-Geral da Associação 
Portuguesa de Genealogia, a Presidente da Assembleia de 
Freguesia de Cernache do Bonjardim e demais membros 
do executivo da referida Junta de Freguesia, bem como 
um dos netos de Cândido Teixeira e sua família.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a
imprensa regional



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 
(Até 10 de Julho)
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.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE ANA BELA SANTOS
Foi inaugurada no dia 2 de Junho, no Salão Nobre da 
Casa da Comarca da Sertã (CCS), uma exposição de 
pintura de Ana Bela Costa Nunes Santos, designada 
“Terras e Costumes”.

Julho 
14: Café-Concerto - 21h30 | Entrada livre
17: Recital de Música e Poesia - 19h | Entrada livre

Agosto
2 a 5: XXIII Feira de Enchidos, Queijo e Mel
Vila de Rei - Visite o nosso stand
8 a 12: XII Feira do Pinhal
Oleiros - Visite o nosso stand 

Setembro
26: Noite de Fados com Jantar- 20h
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

Sócia da CCS, a autora é natural de Lisboa e tem raízes 
familiares em Outeiro da Lagoa, no município de Sertã. Na 
ocasião,  Ana Bela Santos ofereceu à Casa uma tela sua da 
sua autoria, intitulada “Um Pinheiro Sobrevivente e a Floresta 
Renascida”.

NOVOS SÓCIOS
Carla Matos Garcez, 3309 | Maria Rosa Florinda Silva 
Branco, 3310 | Ana Celeste Martins Farinha Gil, 3311 
José Gil, 3312 | Pedro Miguel Martins Cotrim, 3313 | Mar-
garida Maria Martins Carpinteiro, 3314 | Amílcar da Silva 
Carpinteiro, 3315 | José Luís Pereira Gonçalves, 3316 
Alfredo de Jesus Barata, 3317 | Luís André do Carmo 
Fernandes, 3318 | Nelson Jorge Serrano Teixeira, 3319 
Rodrigo Maria Santos de Mello Gonçalves, 3320


