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Caros Sócios,
Ao longo do ano muitas foram as iniciativas realizadas, algumas delas mais 

relevantes, como os aniversários da nossa Casa, ocasião em que se presta uma 
justa homenagem aos sócios mais antigos. A este propósito cumpre salientar o 
99º aniversário de Amílcar Francisco de Oliveira, sócio-fundador, a quem deseja-
mos as maiores felicidades.

de entre as iniciativas realizadas neste último trimestre, merece especial re-
ferência a 1ª edição do Acampamento do Pinhal. Pela adesão registada, que 
premiou o empenho e dedicação dos sócios João Valente e Iolanda Santos na 
sua organização, tudo faremos para que tenha continuidade. Cumpre ainda men-
cionar mais uma Noite de Fados com Jantar, o Magusto, no âmbito do qual foi 
inaugurada uma exposição de fotografias dum passeio realizado a Vila de Rei 
em 1950, o 40º aniversário de carreira do actor João Canto e Castro, o Sarau 
Cultural, que contou com a participação do Grupo de Cavaquinhos da Casa do 
Concelho de Ponte de Lima, bem como a Venda de Natal, que este ano contou 
com a actuação do Grupo de Adufeiras da Casa do Concelho de Idanha-a-Nova.

Neste trimestre, bem como ao longo do ano, a nossa Casa marcou presença 
em diversas actividades realizadas pelos sócios colectivos nas suas terras, nome-
adamente nos aniversários e nos magustos. de entre elas permito-me destacar 
a 1ª edição da Festa das Vindimas, iniciativa organizada pela Liga Regional “Os 
Unidos da Freguesia de Álvaro”, em parceria com a Casa e que registou boa ade-
são, o que nos faz crer que a recente dinamização dessa associação vai no bom 
caminho. Ainda a nível regional, cumpre referir que marcámos presença na justa 
e merecida homenagem ao Comendador José Marques, realizada em Oleiros no 
dia 14 de Outubro.

Muitas foram também as iniciativas organizadas por diversas Casas Regionais 
nas quais marcámos presença, promovendo o associativismo e, paralelamente, o 
património histórico-cultural dos municípios da nossa região. 

De forma a diversificar as actividades proporcionadas aos sócios, cumpre des-
tacar que foram disponibilizadas aulas de movimento orgânico e, já em Novem-
bro, aulas de expressão vocal. No âmbito da Secção de Campismo, a Casa, que 
está filiada na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, emite a 
licença desportiva com diversas vantagens, nomeadamente descontos em par-
ques de campismo, no seguro de campista, possibilidade de participação em 
actividades, bem como descontos em combustível na BP.

Pela dedicação demonstrada ao longo do ano pelos sócios Isabel Barata e 
Gonçalo Barata, cumpre aqui deixar um merecido agradecimento público.

O final do ano trouxe-nos também uma situação de instabilidade, ligada à 
incerteza da nossa permanência na actual Sede, facto deverá obrigar a uma 
mudança de instalações no deccorrer do próximo ano.

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

A concluir, desejo-vos em meu nome pessoal, da direcção e demais Corpos 
Sociais, um Feliz Natal e um excelente Ano Novo.

Pedro Amaro
Presidente da direcção
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O Salão Nobre da Casa da Comarca Sertã foi palco de uma dupla iniciativa no dia 27 de Setembro, com a 
apresentação do livro “Momentos do Meu Sangue”, da autoria de João Afonso Machado, a que se seguiu 
a inauguração da exposição “Arte Heróica - Desenhos Heráldicos”da autoria de David Fernandes Silva.

João Afonso Machado, associado da Casa da Comarca 
Sertã com raízes familiares na freguesia de Madeirã, no 
município de Oleiros, é advogado de profissão, sendo neto 
paterno do 3.º Visconde de Pindela, João Afonso Simão 
Pinheiro Lobo da Figueira Machado.

david Fernandes Silva tem raízes familiares na freguesia 
de Álvaro, no município de Oleiros, é formado em história 

e exerce funções na Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira.

Marcaram presença, entre outros, representantes da 
Liga dos Amigos da Freguesia de Isna, da Liga Regional 
“Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, da União Regional da 
Freguesia do Sobral, da Associação Portuguesa de Genea-
logia e da Real Associação de Lisboa.

EXPOSIÇÃO «ARTE HERÓICA – DESENHOS HERÁLDICOS» E 
LIVRO «MOMENTOS DO MEU SANGUE»

FIM-DE-SEMANA DAS REGIõES
Entre 10 e 12 de Outubro, a Praça da Figueira, em Lisboa, recebeu mais uma edição do “Fim-de-semana 
das Regiões”.

Organizada pela Associação das Casas Regionais em 
Lisboa (ACRL), contou com a participação da quase 
totalidade das Casas associadas da ACRL, promovendo 
os diversos concelhos e regiões abrangidas. O 
artesanato, a gastronomia, bem como a dança e muita 
música, fizeram parte do vasto leque de eventos.

A Casa da Comarca da Sertã participou com um 
expositor, no qual foram disponibilizados diversos 
produtos típicos dos municípios da região, bem como 
materiais de promoção turística dos concelhos de Oleiros, 
Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei. A gastronomia 
regional, onde se destacaram, naturalmente, o 
maranho e o bucho, incluiu também a sopa de entulho, 
as filhós, os bolos de mel e de medronho, o pão-de-
ló da Beira Baixa e as broas de mel, sem esquecer a 
aguardente de medronho.

No que respeita à animação musical, o acordeonista 
e organista Gonçalo Barata, sócio com raízes familiares 
no concelho de Oleiros, representou a Casa da Comarca 
da Sertã, actuando no sábado à noite.
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1.º ACAMPAMENTO DO PINHAL

O referido acampamento registou uma das maiores 
representações de clubes deste ano, tendo  oficialmente 
marcado presença 20 clubes, de norte a sul de Portugal. 
A iniciativa contou com a participação de 120 campistas, 
maioritariamente auto-caravanistas.

Logo na sexta-feira, os participantes tiveram animação 
nocturna, com baile a cargo do acordeonista e organista 
Gonçalo Barata. de registar nesse dia a colaboração do 
projecto Bio Aromas, de Proença-a-Nova, com a elabora-
ção do chá campista e biscoitos artesanais e à noite a 
tradicional queimada galega.

A cerimónia oficial de abertura realizou-se no sábado de 
manhã e contou com a presença a representante de Pro-
ença-a-Nova no Conselho Regional da Casa da Comarca da 
Sertã, a qual, juntamente com o Presidente da direcção e 
os sócios João Valente, Iolanda Santos e Fernando Lima 

Antunes, procederam à entrega oficial de lembranças aos 
representantes dos clubes participantes. da parte da tarde 
seguiu-se uma visita à Praia Fluvial da Fróia, à Aldeia de 
Xisto da Figueira e ao Centro de Ciência Viva da Floresta, 
visita essa proporcionada pela Câmara Municipal de Proen-
ça-a-Nova. Ainda no sábado à noite, após o jantar convívio 
entre todos os participantes, seguiu-se o tradicional fogo 
de campo, no qual vários companheiros contaram anedo-
tas e tocaram e cantaram diversas músicas tradicionais e 
fados.

A iniciativa, que teve o apoio da Federação de Campis-
mo e Montanhismo de Portugal e da Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova, facto que, certamente, contribuiu para o 
seu sucesso, terminou no domingo, com o arrear das ban-
deiras dos clubes oficialmente representados.

A Praia Fluvial de Aldeia Ruiva, no concelho de Proença-a-Nova, foi o local escolhido para o 1.º Acampa-
mento do Pinhal, iniciativa organizada pela secção de Campismo e Montanhismo da Casa da Comarca da 
Sertã e que se realizou entre 10 e 12 de Outubro.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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6.ª EDIÇÃO DA NOITE DE FADOS
No dia 23 de Outubro, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de uma noite de fados com 
jantar.

Já na 6ª edição, a iniciativa registou uma vez mais uma 
excelente adesão, prolongando-se noite dentro. Foi um 
serão animado, no qual diversos sócios, seus familiares e 
amigos fizeram questão em estar presentes e aos quais 
agradecemos.

Acompanhados por dinis Lavos na guitarra portuguesa 
e por José Elmiro Nunes na viola de acompanhamento de 
fado, actuaram Teresa Machado, Maria Carneiro de Almeida, 
Rui Santos, Gonçalo Barata, daniel Gouveia, Hélder Filipe 
e António Vasco Moraes, condidado especial da presente 
edição, que encerrou as actuações.

Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral, a representante de Proença-a-

-Nova no Conselho Regional e diversos outros ex-Presiden-
tes da direcção da Casa, o Presidente da Casa do Concelho 
de Pampilhosa da Serra, bem como representantes da Casa 
dos Açores, da Casa de Lafões e da Associação Portuguesa 
de Genealogia.

A presente edição contou com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Santa Maria Maior e da Rádio Amália, tendo o 
jantar sido confeccionado pela empresa Catering dos Sabo-
res, de Isabel Barata, sócia natural do concelho de Oleiros.

BIBLIOTECA
A Biblioteca da nossa Casa continua a ser enriquecida 

com obras literárias de referência, fruto de doações diver-
sas.

de entre elas, destacamos “Oleiros e a Sua Santa Casa 
da Misericórdia - Amparo do Povo de Uma Região Interior”, 
da autoria de Francisco Goulão e que nos foi oferecida 
pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Oleiros, 
e “Momentos do Meu Sangue”, da autoria de João Afonso 
Machado, sócio da Casa da Comarca da Sertã com raízes 
familiares na freguesia da Madeirã, município de Oleiros.
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MAGUSTO

Não faltaram as tradicionais castanhas,  assadas pelos só-
cios António Mendes Amaro Barata e Jaime Amaro Mendes 
Barata. O caldo verde e demais iguarias, tal como as casta-
nhas, foram oferecidos pela empresa Catering dos Sabores, 
de Isabel Barata, sócia natural do concelho de Oleiros.

A animação de baile esteve a cargo do sócio Gonçalo 
Barata, acordeonista e organista com raízes familiares no 
concelho de Oleiros. Já no final tarde procedeu-se a um 

sorteio, com prémios oferecidos pelo Presidente da direc-
ção e por Gonçalo Barata.

Na ocasião foi inaugurada uma exposição de fotografias 
sobre Vila de Rei, que ilustram um passeio realizado pela 
Casa da Comarca da Sertã àquele concelho, em 23 de 
Julho de 1950. A referida exposição foi comissariada pelos 
sócios Teresa Leal e João Nuno Reis e poderá ser visitada 
até dia 31 de dezembro.

O tradicional Magusto da Casa da Comarca da Sertã realizou-se no dia 9 de Novembro, reunindo diversos 
associados, suas famílias e amigos.

S. MARTINHO EM S. DOMINGOS DE BENFICA
A Casa da Comarca da Sertã esteve no Mercado de São Domingos de Benfica, no passado dia 15 de No-
vembro, promovendo a cultura e gastronomia dos municípios da região.

Promovida pela Casa do Concelho de Tomar, a iniciativa 
contou com o apoio da Junta de Freguesia de São 
Domingos de Benfica e incluiu degustação de produtos 
regionais.

Na nossa banca, a cargo de Isabel Barata, sócia 
natural do município de Oleiros, foram disponibilizados 
diversos produtos típicos, de entre os quais destacamos 
o maranho, o bucho, a broa de mel, as filhós e o pão-
de-ló da Beira Baixa. No que respeita à animação 
musical, a nossa Casa foi representada por Gonçalo 
Barata, acordeonista e organista com raízes familiares 
no município de Oleiros.

A iniciativa contou ainda com a participação do Grupo 
de Bombos da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, 
do Grupo de Cavaquinhos da Casa do Concelho de Ponte 
de Lima e actuação dum grupo de sevilhanas da Casa 

do Concelho de Tomar, tendo estas duas últimas Casas 
Regionais promovido igualmente a gastronomia típica dos 
seus municípios.
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SARAU CULTURAL
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco dum Sarau Cultural com entrada gratuita, no dia 22 
de Novembro. O programa incluiu música e teatro, assinalando o Dia do Músico, data que coincide com 
a veneração a Santa Cecília, a padroeira dos músicos, da música e do canto.

A iniciativa teve início pelas 15h30 e contou com a ac-
tuação de Adriano Buracas (concertina), de José Augusto 
Alves (concertina), sócio natural da Amieira, Oleiros, de Abí-
lio Alves (acordéon), natural das Sardeiras, Oleiros, e do 
acordeonista e organista Gonçalo Barata, sócio com raízes 
familiares no município de Oleiros, que interpretou, nome-
adamente, a Marcha da Casa da Comarca da Sertã, música 
da sua autoria. Seguiu-se uma brilhante actuação do Grupo 
de Cavaquinhos da Casa do Concelho de Ponte de Lima, 
tendo Gonçalo Barata e Ana Margarida, professora respon-
sável pelas aulas de expressão vocal que recentemente dis-
ponibilizadas na Casa da Comarca da Sertã, interpretado 
algumas canções, encerrando as actuações musicais. 

Após um breve intervalo, teve início por volta das 18 ho-
ras a ante-estreia de “A Cadeira”, peça de teatro interpreta-
da por Anabela Mira e que estreou no dia seguinte no Teatro 
de Almada. Com duração de cerca de uma hora, a referida 
peça é uma produção do associado colectivo Crème de la 
Crème e teve o apoio da Casa da Comarca da Sertã, através 
da cedência do espaço para ensaios, bem como da Câmara 
Municipal de Almada.

GRANDE NOITE DE FADOS DE SANTA MARIA MAIOR
Rui Santos e Gonçalo Barata representaram a Casa da Comarca da Sertã na Gala Final da Grande Noite 
de Fados de Santa Maria Maior, realizada no dia 1 de Dezembro, no Cinema S. Jorge.

Tendo como convidados especiais, nomeadamente Con-
ceição Ribeiro e Ricardo Ribeiro, o Júri presidido pela di-
rectora do Museu do Fado, elegeu Luís Filipe Graça, do 
Grupo Sportivo Adicense, como o melhor fadista masculi-
no, e Ana Paulo, da Academia de Recreio Artístico, como a 
melhor representante feminina.

Organizada pela Junta de Freguesia de Santa Maria 
Maior, a iniciativa contou com a participação de quinze 
colectividades da freguesia, entre as quais quatro Casas 
Regionais. Os concorrentes foram apurados em quatro eli-
minatórias ocorridas durante o mês de Outubro.

A Casa da Comarca da Sertã apresentou quatro candida-
tos, Maria Carneiro de Almeida, Patrícia Madeira, Rui Santos 
e Gonçalo Barata, sócio com raízes familiares no município de 
Oleiros, tendo sido apurados os dois elementos masculinos.



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
 

Adufe Terça-feira: 19h00 às 20h30. 
Expressão Vocal (NOVO) Segunda-feira: 16h00 às 21h. 
Flauta de Tamborileiro Terça-feira: 20h45 às 22h15.
Piano Quarta-Feira: início às 14h, 15h, 16h e 17h (aulas de 
55m).
Tango Quinta-Feira: 20h30 às 21h30 e das 21h30 às 23h30
Yoga Quarta-feira: 19h às 20h; Sexta-feira: 19h às 20h. 

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.

Janeiro 
15:  Baile de Reis - 15h30

Fevereiro
14: Carnaval - 15h30

Março
7: Encontro de Tunas - 15h30

AGENDA

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.

bucho, para além da doçaria regional, nomeadamente filhós, 
coscorões, bolo de mel e pão-de-ló da Beira Baixa, bem como 
diversas bebidas regionais, como o licor de marmelo, a ginja 
e a aguardente de medronho.

O Grupo de Adufeiras da Casa do Concelho de Idanha-a-
-Nova, que tem por principal objectivo promover os costumes, 
trajes, cantares e tradições do referido concelho, orgulha-se 
de ter actuado em 1995 no casamento do Senhor dom du-
arte, duque de Bragança, bem como, mais recentemente, no 
programa televisivo “As 7 Maravilhas de Portugal”, entre mui-
tas outras actuações em Portugal e no estrangeiro.

VENDA DE NATAL 2014
A tradicional Venda de Natal da Casa da Comarca da Sertã realizou-se no passado dia 7 de Dezembro, 
tendo como ponto alto a actuação do Grupo de Adufeiras da Casa do Concelho de Idanha-a-Nova.

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

de entre as diversas músicas interpretadas pelo Grupo 
de Adufeiras e muito aplaudidas pelos presentes, desta-
cou-se, naturalmente a “Senhora do Almortão”, em honra 
da padroeira do concelho de Idanha-a-Nova.

Os visitantes tiveram oportunidade de comprar presen-
tes diferentes, entre livros e diversos produtos regionais, 
nomeadamente o mel de urze e de rosmaninho da Isna 
(Oleiros). Destacaram-se, naturalmente, o maranho e o 


