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Caros Sócios e Amigos,
Muito nos apraz registar a excelente receptividade que muitas das iniciativas rea-

lizadas no trimestre que agora finda tiveram, independentemente de serem ou não 
de cariz regional. Refiro-me, por exemplo, ao Baile de Reis, iniciativa organizada em 
conjunto com a Tradballs, sócio colectivo desta Casa, que registou uma adesão ainda 
maior que a do ano anterior. Merecem também uma referência especial as palestras 
“Grandes Vultos da Comarca da Sertã: Os Viscondes de Oleiros e os Condes do Casal 
Ribeiro” e “António da Mota e o Japão”, a primeira das quais contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Comendador José dos Santos Marques, e da 
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Sertã, Dra. Claudia André. Ainda neste 
capítulo, merece também destaque a singela homenagem prestada a Joaquim Mateus, 
dando nota pública do restauro do piano por si oferecido à Casa da Comarca da Sertã 
e que foi recentemente restaurado com o apoio da Câmara Municipal de Oleiros.

No que respeita às actividades das nossas autarquias, pela sua relevância a nível 
local e regional, cumpre destacar “Os Quintais nas Praças do Pinhal”. Esta excelente 
iniciativa, um mercado de produtos agrícolas de periodicidade mensal, tendo por prin-
cipais objectivos valorizar os produtos locais e facilitar a venda por parte de produtores 
familiares, é promovida pela Associação Pinhal Maior, que reúne os concelhos de Ma-
ção, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei. Também no âmbito da Pinhal Maior, 
não posso deixar de me congratular por finalmente ter sido possível a criação de um 
stand próprio, transversal aos cinco municípios, e que permitiu já que a nossa região 
marcasse presença em importantes certames turísticos, como foi a FITUR (Madrid) e 
a BTL (Lisboa).

No que respeita aos sócios, cumpre-nos dar a triste notícia do falecimento de José 
da Mata Vaz Serra e de Américo Pereira de Almeida, homenageados em 2011 com 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. O Dr. José Vaz Serra era sócio fundador da CCS, tendo sido, nomeadamente, 
Presidente da Direcção da nossa Casa. Américo Pereira de Almeida, regionalista de 
referência na nossa região, com um papel muito relevante na construção da Ponte de 
Álvaro, também integrou os Órgãos Sociais da CCS e foi ainda Presidente da Direcção 
da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”.

Para o trimestre que agora começa, preparámos diversas iniciativas que esperamos 
sejam do agrado de todos. De entre elas, saliento a Palestra sobre o Comendador 
Assis Roda, antigo sócio da CCS, natural de Proença-a-Nova, o aniversário da nossa 
Casa, que este ano será assinalado com um passeio a Oleiros e do qual daremos in-
formações detalhadas mais perto da data (25 de Maio), uma palestra sobre António 
Lino Neto, ilustre Deputado à Assembleia da República natural de Mação, o “Dia” das 
Freguesias de Amieira e Vilar Barroco e ainda um passeio à Aldeia de Xisto da Figueira 
e à Antiga Vila de Sobreira Formosa. Paralelamente, lembramos os nossos sócios de 
que podem usufruir de aulas de dança e música, de que destaco as aulas de canto 
beirão por Sebastião Antunes, a preços mais vantajosos, bem como aulas de yoga e de 
tango, estas últimas agora disponíveis à quinta-feira, estando actualmente a decorrer 
as inscrições para aulas de piano, com início previsto para Abril.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

Foto da Capa: 
Palestra “Os Viscondes de Oleiros e os Condes do Casal-
Ribeiro” 26-02-2013 © Casa da Comarca da Sertã
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No passado dia 6 de Janeiro, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de mais uma edição do Baile de 
Reis, iniciativa que reuniu mais de centena e meia de convivas e se prolongou até à noite.

BAILE DE REIs fOI um sucEssO
Já na 3ª edição, a iniciativa foi co-organizada com a Tradballs, 

sócio colectivo da CCS responsável pelas aulas de danças tradi-
cionais europeias e de música que se realizam semanalmente nas 
nossas instalações. Do programa fez parte um baile com Gonçalo 
Barata, acordeonista com ascendência familiar no município de 
Oleiros, segundo-se a actuação dos String Fling, duo de guitarris-
tas composto por Davd Rodrigues e Pedro Prata.

Foi também a última oportunidade para ver a exposição de foto-
grafia “Viva a Bandalheira”, da autoria João Nuno Reis, Presidente 
da Direcção da Liga de Amigos da Freguesia da Isna (Oleiros) e 
sócio da Casa da Comarca da Sertã, inaugurada no início de De-
zembro.

A Casa da Comarca da Sertã foi palco de um recital de piano em homenagem a Joaquim Mateus, a que 
se dignou assistir o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Comendador José dos Santos Marques. 

Através da referida iniciativa, ocorrida no dia 21 de Janeiro, 
foi prestada uma singela homenagem a Joaquim Mateus, an-
tigo dirigente da Casa da Comarca da Sertã, falecido a 4 de 
Julho de 1995, dando nota pública do restauro do piano por si 
oferecido à Casa da Comarca da Sertã e que foi recentemente 
restaurado com o apoio da Câmara Municipal de Oleiros.

Joaquim Mateus nasceu a 8 de Janeiro de 1908 na Gaspa-
lha, localidade da freguesia de Álvaro, no concelho de Oleiros. 
Foi sócio-fundador e dirigente da Casa da Comarca da Sertã, 
tendo desempenhado, nomeadamente, o cargo de represen-

tante de Oleiros no Conselho Regional e de Vice-Presidente 
da Direcção.

Joe Coronado, da Orquestra Gulbenkian, interpretou magis-
tralmente as seguintes peças musicais: “1ère Arabesque”, de 
Claude Debussy, “Samba de Uma Nota Só”, de António Carlos 
Jobim, “Bésame Mucho”, de Consuelo Velazquez, e “I’ve Got 
You Under My Skin”, de Cole Porter.

No final foi servido um beberete com o apoio da Pastelaria 
Suiça, propriedade do sócio Fausto Roxo, natural da freguesia 
de Mosteiro, município de Oleiros.

REcITAL DE pIAnO Em hOmEnAgEm A JOAquIm mATEus
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cARnAvAL 2013
A edição de 2013 do Carnaval na Casa da Comarca da Sertã (CCS) realizou-se na tarde do passado dia 9 
de Fevereiro, reunindo diversos sócios, suas famílias e amigos.

Tal como na anterior edição, teve música ao vivo, 
a cargo de Gonçalo Barata, sócio da CCS com raízes 
familiares em Oleiros e que recentemente editou o seu 
primeiro cd de música popular tradicional, intitulado 
“Ouvir Portugal”.

No concurso de máscaras realizado e que contou 
com o apoio da Junta de Freguesia da Madalena, em 
Lisboa, foram atribuídos prémios aos três primeiros 

classificados: Susana Barata (3º lugar), Isabel Leal (2º 
lugar) e Diana Vaz Antunes (1º lugar).

Marcaram presença, nomeadamente, representan-
tes da União Regional da Freguesia do Sobral, da Liga 
Regional Os Unidos da Freguesia de Álvaro, da Liga de 
Amigos da Freguesia da Isna, da Liga de Amigos da 
Freguesia de Amieira, da Casa do Concelho de Pampi-
lhosa da Serra e da Casa de Lafões.

Pub.

http://hotelsantamargarida.pt/pt
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Os vIscOnDEs DE OLEIROs E Os cOnDEs DO 
Casal-RibeiRo
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) relembrou dia 26 de Fevereiro duas famílias com origens na região: 
Os Viscondes de Oleiros e os Condes do Casal-Ribeiro (Sertã).

A palestra “Grandes Vultos da Comarca da Sertã: Os 
Viscondes de Oleiros e os Condes do Casal-Ribeiro, teve 
início com as intervenções do Presidente da Direcção da 
CCS, Engº Pedro Amaro, do Presidente do Município de 
Oleiros, Comendador José Santos Marques, e da Verea-
dora da Cultura do Município da Sertã, Dra. Claudia An-
dré. Moderada pelo Vice-Presidente da Direcção da CCS, 
Dr. Nuno Barata-Figueira, foram oradores o Engº António 
Mattos e Silva, Secretário-Geral do Instituto da Nobreza 
Portuguesa e da Associação da Nobreza Histórica de Por-
tugal, cuja intervenção se centrou na genealogia das refe-
ridas famílias, e a Dra. Patrícia Gomes Lucas, cuja tese de 
mestrado, recentemente discutida e que mereceu a nota 
final de 18 valores, versa sobre o percurso político do 1º 
Conde do Casal-Ribeiro.

O título de Visconde de Oleiros foi concedido em 1854 
a Francisco de Albuquerque Pinto Castro e Nápoles, um 
dos “Bravos do Mindelo”, que se destacou nas lutas en-
tre liberais e absolutistas. Em 1870 o título de Conde do 
Casal-Ribeiro foi concedido a José Maria Caldeira do Casal-

-Ribeiro, importante político da segunda metade do séc. 
XIX, cuja relevância foi reconhecida pela Câmara Municipal 
de Lisboa através da atribuição do topónimo “Avenida Ca-
sal Ribeiro”.

Marcaram presença, nomeadamente, representantes 
da Real Associação de Lisboa, da Associação Portuguesa 
de Genealogia, da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia 
de Álvaro”, da União Regional da Freguesia do Sobral, bem 
como descentes do 1º Conde do Casal-Ribeiro.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a
imprensa regional
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munIcípIOs DO pInhAL InTERIOR suL nA BTL
A 25ª edição da BTL - Feira Internacional de Turismo, contou com a presença dos municípios de Mação, 
Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, numa acção pioneira e que visou a promoção e divulgação 
da região.

Seguindo uma temática transversal aos cinco concelhos, 
o inovador e apelativo stand foi concebido pela Associação 
Pinhal Maior, que integra os referidos municípios que cons-
tituem o Pinhal Interior Sul. Marcaram presença regular, o 
representante de Oleiros no Conselho Regional da CCS, Sr. 
Manuel da Cunha, e o Presidente da Direcção, Engº Pedro 
Amaro, que no dia 1 de Março foi um dos convidados do 
município da Sertã.

Entre 27 de Fevereiro e 3 de Março, os produtos típicos 
da gastronomia da nossa região estiveram em destaque. 
Merecem particullar referência a lampreia de Mação, as 
broas de mel, a aguardente de medronho, o vinho Calum 
e o cabrito estonado de Oleiros, as tigeladas de Proença-

-a-Nova, os mararanhos, o bucho e os cartuchinhos de 
Cernache do Bonjardim (Sertã) e o mel e o achigã de Vila 
de Rei.

nOvOs sÓcIOs
Maria Manuela Delgado Marcelino Mendes Correia, 3321 | Maria Júlia Oom do Vale 
Henriques de Oliveira Martins, 3322 | André de Mendonça Linhares Tavares, 3323 
| Frederico Maria Mazoni da Costa Cunha Rosa, 3324 | Nuno Filipe Rodrigues dos 
Santos, 3325 | Luis Miguel Antunes Barata, 3326 | Rui Pedro Bentes Raposo Sousa 
Azevedo, 3327 | Hugo Nogueira Campaniço, 3328 | Manuel António da Cunha Vidi-
gal Amaro, 3329 | Ana Maria Silva Simões Pereira Leite, 3330 | João Afonso Machado, 
3331 | Sílvia Maia, 3332 | Ana Cristina Vaz Ribeiro, 3333 | Nuno Henrique Cruz, 3334 
| Sérgio do Carmo, 3335 | Abílio Gomes dos Santos, 3336 | Maria Fernanda Farinha 
Matias, 3337 | União Regional da Freguesia do Sobral, 5026 | Hotel de Santa Marga-
rida, 5027 | Musical Amendoense, 5028 | Lisboa Autêntica, 5029

Pub.
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pALEsTRA “AnTÓnIO DA mOTA E O JApãO”
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) relembrou no dia 12 de Março António da Mota, natural da Sertã e um 
dos primeiros europeus a chegar ao Japão, numa organização conjunta da CCS e do Instituto Europeu de 
Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes (IECCPMA), com o apoio do CLEPUL - Centro de Literaturas e 
Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

A palestra teve início com as intervenções do Presidente 
da Direcção da CCS, Engº Pedro Amaro, e do Vice-Pre-
sidente do IECCPMA e Director do CLEPUL, Doutor José 
Eduardo Franco. Seguiram-se os oradores, Doutor Ricar-
do Ventura, historiador e Investigador no CLEPUL, e Dr. 
Nuno Barata-Figueira, director da Associação Portuguesa 
de Genealogia. Na sua intervenção, o Doutor Ricardo Ven-
tura contextualizou a época em que António da Mota viveu, 
um século XVI marcado essencialmente pelas Descobertas 
que tiveram início em finais do século XV e que contribu-
íram para a importância de Portugal no mundo. Já o e Dr. 
Nuno Barata-Figueira centrou a sua intervenção na ascen-
dência e principais ligações familiares de António da Mota, 
referido por Cândido Teixeira como “descobridor do Japão” 

na sua obra “Antiguidades, famílias e varões Ilustres de 
Sernache do Bom Jardim e seus contornos”, vincando a 
sua origem Sertaginense e Oleirense.

DIA DA muLhER
De forma a assinalar o Dia da Mulher, a Casa da Comarca da Sertã preparou um programa específico para 
o dia 8 de Março, de que fizeram parte uma aula de de yoga e outra de tango, ambas com entrada gratuita.

Sob o lema “Para que se mime e junte os benefícios do exercício físico e da dança”, a iniciativa foi aberta ao público 
em geral, que pode, assim, experimentar gratuitamente as mencionadas aulas que têm lugar nas nossas instalações. 
Em resultado da parceria estabelecida com a Lisboa Autêntica, sócio colectivo desta Casa, foram ainda sorteadas duas 
inscrições gratuitas no passeio “Rua do Século”, que incluiu entrada no Convento dos Cardaes, no Palácio Pombal e na 
Igreja de Santa Catarina. Face ao sucesso da iniciativa, só nos resta dizer que tudo faremos para que tenha continuidade!

BIBLIOTEcA
A Biblioteca da nossa Casa continua a ser enriquecida com 

obras literárias de referência, fruto de doações diversas.
Devido ao cariz eminentemente regional, destacamos “Ribei-

ro Farinha - O rio a alagar as margens”obra editada pela Câ-
mara Municpal de Proença-a-Nova, a propósito da inauguração 
do espaço Ribeiro Farinha, em Sobreira Formosa, a qual nos foi 
oferecida pelo sócio José Ribeiro Farinha, e “Tomar - Tempos e 
Gentes”que nos foi oferecida pela Casa do Concelho de Tomar, a 
propósito do 70º aniversário da sua fundação.



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
 

Música / Concertina, pela Tradballs
Segunda-feira: 19h30 às 21h (Iniciados); 21h às 22h30 (Intermédios)

Música / Técnicas de Guitarra, pela Tradballs 
Terça-feira: 19h45 às 21h15
Música / Canto Tradicional e Adufe, pela Tradballs 
Terça-feira: 21h30 às 23h
Danças Tradicionais Europeias, pela Tradballs 
Segunda-feira e terça-feira: 19h30 às 20h45; 21h às 22h15
Yoga, Segunda-feira: 18h15 às 19h15; Terça-feira: 13h15 
às 14h15; Quarta-feira: 18h15 às 19h15 e 19h30 às 20h30;
Quinta-feira: 13h15 às 14h15 e Sexta-feira: 18h30 às 
19h30.
Piano, Quarta-Feira: início às 14h, 15h, 16h e 17h.
Tango, Quinta-Feira: 21h às 22h (Nível I, Iniciação) e das 
22h às 23h (Nível II).
Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.

70º AnIvERsáRIO DA cAsA 
DO cOncELhO DE TOmAR
A Casa do Concelho de Tomar convidou as suas con-
géneres associadas da ACRL - Associação das Casas 
Regionais em Lisboa para um almoço de confraterni-
zação que se realizou ontem na sua Sede, a propósi-
to do 70º aniversário da sua fundação.

Abril 
20: Jantar-Convívio “Os Anos 80 na Música Portuguesa” - 20h

Maio
11: Palestra sobre Comendador Assis Roda - 15h30

25: Aniversário da Casa da Comarca da Sertã - Passeio 
a Oleiros

Junho
1: Dia Mundial da Criança - 15h

4: Palestra sobre António Lino Neto - 18h30

12: Santos Populares - Jantar pelas 20h

22: “Dia” das Freguesias de Amieira e Vilar Barroco - 15h

29: Passeio à Aldeia de Xisto da Figueira e à Antiga Vila 
de Sobreira Formosa
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a infor-
mação de alterações dada no sítio da CCS em www.casacomarcaserta.org.

Outros Eventos

Marcaram presença dirigentes da ACRL e das Casas de 
Valença, Pampilhosa da Serra, Penacova, Tondela, Ferreira 
do Zezere, Arcos de Valdevez e de Tábua, bem como da 
Casa da Comarca de Arganil e da Casa da Comarca da Sertã. 
A CCS foi representada pelo Presidente da Direcção, que 
ofereceu um exemplar do livro “Charneca da Beira”, da au-
toria do Comendador Sebastião Alves.

Por seu lado José Manuel Graça, Presidente de Direcção 
da Casa do Concelho de Tomar ,agradeceu a presença das 
diversas Casas Regionais, oferecendo a cada uma um exem-
plar do livro “Tomar – tempos e gentes”, da autoria de João 
António Godinho Granada.


