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Caros Sócios,

Pela primeira vez, a Casa da Comarca da Sertã marcou presença com um expositor 
próprio nas principais festas dos municípios de Oleiros, Proença-a-Nova,Sertã e Vila de 
Rei.

Assim, em Junho participámos nas festas de Proença-a-Nova, como aliás tivémos 
oportunidade de dar nota pública na anterior edição do Agulha de Pinho, a que se seguiu 
no início de Julho o Festival do Maranho e do Bucho, na Sertã. Posteriormente, entre 27 
de Julho e 4 de Agosto, participámos na Feira de Enchidos, Queijo e Mel, em Vila de Rei, 
e para terminar, entre 7 e 12 de Agosto estivémos na Feira do Pinhal, em Oleiros, tendo 
em todos os certames recebido diversas visitas de sócios, familiares e amigos. 

Agosto foi também o mês escolhido para assinalar os 30 anos da inauguração da 
Ponte de Álvaro, tendo a efeméride sido perpetuada numa medalha em bronze. As 
cerimónias, uma organização conjunta do município de Oleiros, município de Pampi-
lhosa da Serra, Casa da Comarca da Sertã e Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, 
realizaram-se no dia 15 em Álvaro, reunindo cerca de quinhentas pessoas.

Com o mês de Setembro regressaram as actividades na nossa Sede, merecendo es-
pecial referência a sessão de homenagem ao capitão Isidro António Gayo, sócio fundador 
da nossa Casa, assinalando o 110.º aniversário do seu nascimento e o 50.º aniversário 
da sua morte e na qual tivémos a grata satisfação de contar com a presença do seu filho. 
No que respeita às actividades regulares, apraz-nos dar nota pública da continuidade 
das aulas de yoga, das aulas de tango e das aulas de piano. E já em Outubro, estarão 
disponíveis também aulas de artes performativas, pela Associação Crème de la Crème.

De entre as propostas que apresentamos para este último trimestre, destacamos o 
Almoço de Homenagem a Ilustres Regionalistas, a realizar no dia 19 de Outubro, e a Noi-
te de Fados, a realizar dia 29 de Outubro. Contamos igualmente com a sua presença no 
Magusto, a realizar no dia 9 de Novembro, no “Dia da Freguesia da Isna”, iniciativa co-
-organizada com a Liga de Amigos da Freguesia de Isna, a realizar dia 23 de Novembro, 
bem como na tradicional Venda de Natal, a realizar dia 7 de Dezembro, onde os nossos 
sócios, seus familiares e amigos, poderão adquirir diversos presentes, não esquecendo 
a gastronomia típica dos municípios da região, nomeadamente os maranhos, o bucho e 
a doçaria regional, que estarão a cargo, como vem sendo hábito, da empresa Santos & 
Marçal, sócio colectivo desta Casa.

Com o final do ano, aproxima-se também o fim de mais um mandato dos Corpos 
Sociais, pelo que oportunamente serão marcadas eleições para o biénio 2014-2015. Fa-
zemos votos de poder continuar a contar com o vosso apoio e participação nas iniciativas 
futuras. Da nossa parte, reafirmamos a vontade de continuar a promover a cultura e a 
gastronomia das nossas gentes, juntamente com as autarquias e as demais forças vivas 
da região.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

Foto da Capa: 
Cerimónia de Homenagem ao Capitão Isidro António Gayo 
12-09-2013 © Casa da Comarca da Sertã
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A Casa da Comarca da Sertã realizou um passeio à Figueira, Aldeia de Xisto localizada no município de 
Proença-a-Nova, bem como à Sobreira Formosa, antiga vila que já foi sede do concelho com o mesmo 
nome, sendo actualmente uma freguesia do município de Proença-a-Nova. O passeio teve lugar no dia 29 
de Junho, sendo o segundo da série “Antigas Vilas e Aldeias de Xisto da Comarca da Sertã” que pretende-
mos realizar, tendo por objectivo principal a divulgação e promoção da cultura e gastronomia da região.

PAssEIO à FIguEIRA E à sObREIRA FORmOsA

Chegados à Figueira, seguiu-se uma breve visita guia-
da pelo sócio José Ribeiro Farinha, artista plástico natural 
da referida aldeia e ex-Conselheiro Regional por Proen-
ça-a-Nova, bem como por Irene Fernandes Cardoso, ex-

-Presidente da Direção e actual Conselheira Regional por 
Proença-a-Nova. Posteriormente, o grupo foi recebido no 
Restaurante e Alojamento Local “Casa Ti Augusta”, onde 
se realizou o almoço, no final do qual os participantes re-
ceberam uma lembrança da Câmara Municipal.

Seguiu-se a visita à Sobreira Formosa, tendo o grupo vi-
sitado o Espaço Ribeiro Farinha, local que alberga parte da 
sua extensa obra, por si doada ao município de Proença-

-a-Nova, bem como o Museu Isilda Martins, importante 
testemunho dos usos e costumes das populações locais. 
Antecedendo o regresso a Lisboa, a visita terminou com 
uma ida à praia fluvial da Fróia, espaço de lazer de exce-
lência também localizado na mencionada freguesia.

Entre 28 e 30 de Junho, a Rua Augusta recebeu mais uma edição da “Feira das Casas Regionais”.
Organizada pela ACRL-Associação Casas Regionais em Lis-

boa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a  iniciativa 
contou com a participação da maioria das Casas Regionais que 
integram esta associação. Para além dos produtos gastronómi-
cos típicos de cada município e região, também a cultura local 
dos diversos concelhos não foi esquecida.

A Casa da Comarca da Sertã marcou presença na iniciativa 
com diversos produtos de Oleiros, nomeadamente broas de 
mel, filhós, cavacas, queijos de cabra e ovelha, não esquecen-
do a aguardente de medronho e licor de marmelo produzidos 
na freguesia de Álvaro. Em termos  musicais, cumpre referir 
que a actuação ao vivo do nosso sócio Gonçalo Barata, o único 

FEIRA DAs CAsAs REgIOnAIs
apontamento musical de domingo, foi muito aplaudida, encer-
rando com brilhantismo mais uma edição da iniciativa.
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FEsTIvAL DO mARAnhO E DO buChO
Terminou a 3ª edição do Festival do Maranho e do Bucho, iniciativa organizada pela Câmara Municipal da 
Sertã e que contou com a participação das diversas Juntas de Freguesia do concelho, bem como de diver-
sas associações que desenvolvem a sua acção em prol do município, nomeadamente a Casa da Comarca 
da Sertã (CCS), que participou pela primeira vez com um stand próprio.

Inaugurado por José Farinha Nunes, Presidente do 
Município da Sertã, por Carlos São Martinho, Deputa-
do à Assembleia da República por Castelo Branco, e 
por Pedro Machado, Presidente do Turismo Centro de 
Portugal, a Alameda da Carvalha recebeu entre 5 e 
7 de Julho mais uma edição deste festival de gastro-
nomia que é já uma referência a nível nacional, este 
ano inserido nas comemorações dos 500 anos do Foral 
Manuelino da Sertã.

No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido 
pela Câmara Municipal e pelo qual passaram diversos 
sócios da CCS, foram disponibilizados diversos mate-
riais promocionais dos concelhos de Oleiros, Proença-

-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como do município 

de Mação, e os visitantes puderam adquirir diversas 
obras literárias a preços de feira, entre as quais des-
tacamos “A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-

-Nova”, “Sertanense: 75 Anos de História” e “Vilar dos 
Condes - A terra e a sua gente”, “Os Mendes Barata 
da Longra”, “Nuno de Santa Maria - Fragmentos de 
Memória Persistente” e “Villa d’El Rey”.

O serviço de restauração (Maranhos, Bucho e Sopa 
de Peixe Dona Helena) esteve a cargo da empresa 
Santos & Marçal, sócio colectivo da CCS, tendo as con-
frarias do leitão da Bairrada e do bacalhau participado 
a convite do município da Sertã. Do extenso programa 
musical, destacamos naturalmente o concerto de en-
cerramento, a cargo dos sertaginenses PopXula.
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ACRL InAuguRA sEDE sOCIAL
A ACRL - Associação das Casas Regionais em Lisboa, fundada em 2007 e que provisoriamente funcionou 
na Casa do Concelho de Arcos de Valdevez, inaugurou a sua Sede Social no passado dia 25 de Julho.

Justa aspiração da actual Direcção da ACRL, 
o espaço fica localizado junto à Praça do Chile, 
na Rua Alves Torgo, e faz parte integrante do 
edifício da Casa do Concelho de Castanheira 
de Pêra.

Marcaram presença os presidentes e di-
versos membros dos Órgãos Sociais das 21 
Casas Regionais que actualmente integram 
a ACRL, nomeadamente da Casa da Comar-
ca da Sertã, representada pelo Presidente e 
Vice-Presidente da Direcção, sendo a Câmara 
Municipal de Lisboa representada por um as-
sessor do Vereador Manuel Brito.

XXIv FEIRA DE EnChIDOs, QuEIjO E mEL
Inaugurada pelo Secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro, e pela Presidente 
da Câmara Municipal de Vila de Rei, Irene Barata, a presente edição decorreu entre 27 de Julho e 4 de 
Agosto, no Parque de Feiras, junto ao edifício dos Paços do Concelho.

A Casa da Comarca da Sertã marcou presença pela 
quarta vez consecutiva com um stand disponibilizado pela 
Autarquia, no qual os visitantes puderam adquirir diversas 
obras literárias, nomeadamente “A Santa Casa da Miseri-
córdia de Proença-a-Nova”, “Sertanense: 75 Anos de His-
tória” e “Vilar dos Condes - A terra e a sua gente”, tendo 
disponibilizado gratuitamente diversos materais promocio-
nais dos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e 

Vila de Rei, bem como de Mação, município a que perten-
cem as freguesias de Amêndoa e Cardigos.

Referência no panorama das feiras da nossa região, com 
diversificada oferta a nível da gastronomia e do artesanato, 
a animação musical esteve a cargo, nomeadamente, da 
Villa D’El Rei Tuna, da Musical Amendoense e da fadista 
Mafalda Arnauth, todos sócios da nossa Casa.
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XIII FEIRA DO PInhAL
Inaugurada pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e pelo Presidente da Câmara de 
Oleiros, Comendador José dos Santos Marques, a XIII edição da Feira do Pinhal decorreu de 7 a 11 de 
Agosto, em Oleiros.

Tal como é habitual, contou com a participação das 
Juntas de Freguesia do concelho, bem como de diversas 
associações que desenvolvem o seu trabalho em prol do 
município, nomeadamente a Casa da Comarca da Sertã. 
Durante a Feira, na qual participamos desde 2008, foram 
disponibilizadas no nosso stand diversas obras literárias, 
nomeadamente “A Santa Casa da Misericórdia de Proença-

-a-Nova”, “Sertanense: 75 Anos de História”, “Vilar dos 
Condes - A terra e a sua gente”, “Monografia da Freguesia 
de S. João do Peso” e “Os Mendes Barata da Longra”, ten-
do ainda sido disponibilizados gratuitamente diversos ma-
teriais promocionais dos municípios de Oleiros, Proença-a-

-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como de Mação.

Neste importante certame regional, marcaram também 
presença diversos associados colectivos da nossa Casa, 
nomeadamente o Grupo de Amigos da Freguesia da Ma-
deirã,  a Liga dos Amigos da Fregueia da Amieira, a Liga 
dos Amigos da Freguesia de Isna, a Liga Regional “Os Uni-
dos da Freguesia de Álvaro” e a União Regional da Fregue-
sia do Sobral, bem como o Grupo de Amigos Incondicio-
nais de Orvalho, cujo Grupo de Danças e Cantares actuou 
no recinto da Feira.

As festividades de Oleiros terminaram no dia 12 de 
Agosto, feriado municipal, dia em que foi apresentado pu-
blicamente o livro “O Foral Manuelino de Oleiros”, da auto-
ria de Leonel Lucas Azevedo.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a
imprensa regional
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30º AnIvERsáRIO DA POnTE DE áLvARO
A ponte de Álvaro, sobre o rio Zêzere, completou no final de Agosto o 30.º aniversário da sua inauguração 
e para assinalar a data realizou-se no dia 15 de Agosto, feriado nacional, um almoço que reuniu em Álvaro 
várias centenas de pessoas e durante o qual foi apresentada a medalha evocativa da efeméride.

As cerimónias contaram com a presença do Presidente 
do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro Henriques 
Gaspar, natural do município de Pampilhosa da Serra, e ti-
veram início com uma missa na igreja matriz, a que se se-
guiu o descerramento, no início da ponte, de uma placa de 
homenagem a todos aqueles que contribuíram para a sua 
edificação, bem como de uma outra, a Américo Pereira de 
Almeida, descerrada no edifício da Junta de Freguesia de 
Álvaro pelo Presidente do município de Oleiros e por Carlos 
Almeida, filho do homenageado.

Co-organizadas pelos municípios de Oleiros e de Pampi-
lhosa da Serra e pelas Casas da Comarca da Sertã (CCS) e 
do Concelho de Pampilhosa da Serra (CCPS), do programa 
fez também parte a actuação do acordeonista Gonçalo Ba-
rata, sócio da Casa da Comarca da Sertã e cujo pai é natural 
da freguesia de Álvaro.

Aspiração antiga das populações dos municípios de Olei-
ros e de Pampilhosa da Serra, cuja ligação entre as margens 
era até então assegurada por um batelão, em 1975 foi dado 
um passo decisivo para a sua construção, com a criação da 
Comissão Inter-Povoações Pró-Construção da Ponte sobre 
o Rio Zêzere em Álvaro. Aberta oficialmente ao trânsito a 27 
de Agosto de 1983, o que permitiu reduzir a distância entre 
a Pampilhosa da Serra e Oleiros de 100 para cerca de 30 Km, 
foi visitada oficialmente pelo então Presidente da Repúbli-
ca, General Ramalho Eanes, também ele com antepassados 
nesta vila, no dia 20 de Maio de 1984.

Dos que desde o princípio integraram a mencionada Co-
missão destacamos, pelo relevante papel desempenhado, 

os seguintes: Américo Pereira de Almeida, ligado a Álvaro 
por casamento e que foi também presidente da Liga Regio-
nal Os Unidos da Freguesia de Álvaro (LRUFA) e sócio da 
CCS e da CCPS, recentemente falecido e que foi homena-
geado postumamente na ocasião, José Bernardo das Neves, 
sócio da CCPS, José Marçal Matos Ferreira, responsável pela 
maior parte dos escritos publicados pela imprensa e que foi 
presidente da LRUFA e sócio da CCS, já falecido, José Mar-
tins Fernandes , fundador da Comissão de Melhoramentos 
da Gaspalha e sócio da CCS, recentemente falecido, Raúl 
Lopes e seu irmão David Lopes , o primeiro dos quais já 
falecido, Domingos Lopes, também já falecido, e José An-
tunes Alves, todos sócios da CCPS, bem como José Domin-
gues Mendes, fundador da Liga dos Amigos da Freguesia de 
Amieira e que integra os Corpos Sociais da CCS, o qual doou 
nesse dia à Junta de Freguesia de Álvaro duas fotografias, 
uma com o antigo batelão, então ao serviço, e outra com a 
ponte de Álvaro há 30 anos.



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

Aulas
 

Artes performativas (Clown)
Segunda-feira: 19h30 às 21h30. 
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.

Outubro 
12: Tertúlia Flamenca - 20h30
Jantar com música ao vivo, sujeito a inscrição.
19: Almoço de Homenagem a Regionalistas - 13h 
Sujeito a inscrição.
29: Noite de Fados - 20h30
Jantar com música ao vivo, sujeito a inscrição.

Novembro
9: Magusto - 15h30
Com música ao vivo
19: Palestra “A Ordem de Malta na heráldica municipal” - 18h30
23: Dia da Freguesia da Isna - 15h30
Exposições e gastronomia típica

Dezembro
7: Venda de Natal - 16h
Produtos gastronómicos da região, a cargo da empresa 
Santos & Marçal. Com música ao vivo . 

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

AgEnDA hOmEnAgEm AO CAPITãO 
IsIDRO AnTónIO gAyO
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) realizou no dia 12 
de Setembro, pelas 18h30, uma Sessão de Homena-
gem ao Capitão Isidro António Gayo (1903-1963), a 
propósito do 110º aniversário do seu nascimento e 
do 50º aniversário da sua morte.

Natural de Malhada, no município de Vila de Rei, Isidro 
Gaio nasceu a 29 de Junho de 1903. O seu passatempo era 
o charadismo, onde era conhecido como “Ordisi”, anagrama 
do seu nome. Dirigiu diversas secções charadísticas, nome-
adamente no Jornal do Exército e nas palavras cruzadas do 
Diário de Notícias. Desde 1957 era Director da revista “O 
Charadista”, cargo que ocupou até à data do seu falecimen-
to, em 9 de Novembro de 1963. Foi ainda autor do livro de 
poesia “Folhas de Outono”, publicado em 1959 e que o seu 
filho, Engº João Gaio, ofereceu nesta ocasião para a nossa 
Biblioteca, e de “Calepino de Provérbios Ordenados de Pe-
dro Chaves”, entre diversos escritos publicados na revista 
“O Charadista”. Sócio fundador da Casa da Comarca da Ser-
tã, fez igualmente parte dos Corpos Sociais da nossa Casa. 
Foi Oficial do Exército e o seu nome figura na toponímia de 
Vila de Rei.

A Câmara Municipal de Vila de Rei, que juntamente com 
a Pinhal Maior apoiou a iniciativa, publicou em 1994 o livro 
“Villa D’El Rei – Centro de Portugal”, no qual os apontamen-
tos dactilografados “Concelho de Vila de Rei – Vida e cos-
tumes”, por Isidro António Gaio, que o Dr. José Maria Félix 
refere ter consultado em 1969, são oficialmente publicados, 
juntamente com escritos de outros autores. Marcaram pre-
sença, nomeadamente, o presidente do Conselho Fiscal e 
ex-Presidente da Direcção da CCS, Sr. Martinho Mendes de 
Oliveira, natural de S. João do Peso (Vila de Rei), os repre-
sentantes de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei 
no Conselho Regional da CCS, bem como diversos mem-
bros da Villa D’El Rei Tuna, nosso associado colectivo.

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.


