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Caros Sócios,
A Casa da Comarca da Sertã completa este ano o 69º aniversário da sua 

fundação, ocorrida no já distante ano de 1946 e em consequência do empenho 
e visão de um grupo alargado de pessoas ligadas aos concelhos de Oleiros, 
Proença-a-Nova, Sertã e vila de Rei, bem como das freguesias de Amêndoa e 
Cardigos do vizinho concelho de Mação.

A propósito desta celebração, que este ano terá lugar em Proença-a-Nova, 
serão homenageados os sócios que completam os 25 e 50 anos de associado, 
pelo que contamos, desde já, com a vossa presença.

No que respeita a representações externas, cumpre referir que neste trimes-
tre marcámos presença no 28º Aniversário da Casa do Concelho de Ponte de 
Lima, no Baile da Pinha da Casa Regional de Ferreira do Zêzere, na Festa Re-
gionalista do Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa, da Casa da Comarca de 
Arganil, bem como no 31º Aniversário do Rancho Folclórico da Casa do Concelho 
de Pampilhosa da Serra.

De entre as iniciativas que realizámos no trimestre que ora finda e de que 
damos nota na presente edição, salientamos mais um Baile de Reis, com exce-
lente adesão, a festa de Carnaval, com música ao vivo a cargo de sócio Gonçalo 
Barata, cuja disponibilidade muito agradecemos, bem como o ciclo de cinema 
português, que permitiu recordar alguns dos clássicos mais apreciados de sem-
pre. Apesar de não estar ainda definido em absoluto a manutenção da nossa 
Casa nas actuais instalações, continuamos a apostar nas mais variadas iniciati-
vas, tendo como linha norteadora a promoção da nossa região.

de forma a dar seguimento aos projectos que temos vindo a implementar e 
outros que temos previstos, fazemos votos de poder continuar a contar com 
o apoio fundamental dos diversos municípios, a par do importante contributo 
dado pelos nossos associados e amigos, através das quotizações e de donativos.

Quero congratular-me pela contínua adesão que o nosso sítio na internet tem 
registado desde 2008, a par da crescente divulgação das iniciativas da Casa 
também através do facebook, duas ferramentas de comunicação atualmente in-
dispensáveis. de forma a tornar ainda mais próximas e céleres as comunicações 
com os sócios, muito agradecemos que mantenham actualizados os endereços 
de correio electrónico.

A terminar, prestamos a merecida referência ao falecimento de Manuel da 
Cunha, ex-Presidente da direcção e actual representante de Oleiros no Con-
selho Regional da Casa da Comarca da Sertã, que nos deixou aos 86 anos de 
idade, facto que constitui uma perda irreparável para a Casa e para o Regiona-
lismo. Agraciado com o Pinho de Ouro, distinção máxima atribuída pela Casa da 
Comarca da Sertã, num jantar de homenagem em 2007, foi grande amigo da 
Casa e da região, demonstrando sincero interesse pela vivência diária das suas 
populações. À família, endereçamos uma vez mais sentidas condolências.

Pedro Amaro
Presidente da direcção

EDITORIAL



Tal como vem sendo hábito, a iniciativa teve música ao 
vivo, a cargo do sócio Gonçalo Barata, acordeonista e or-
ganista com raízes familiares em Oleiros, que interpretou 

algumas músicas com Ana Margarida, numa actuação mui-
to aplaudida pelos presentes.

A Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais um Baile de Reis, no passado dia 11 de Janeiro. Já na 6ª 
edição, a iniciativa teve a participação de Vicente Camelo e de Gonçalo Barata, reunindo mais de centena 
e meia de pessoas, entre sócios, seus familiares e amigos.

Gonçalo Barata, sócio da Casa da Comarca da Sertã com 
raízes familiares no concelho de Oleiros, deu início ao baile 
com músicas populares portuguesas. A actuação, muito 
aplaudida pelos presentes, decorreu até cerca das 18 ho-
ras e trinta minutos, quando vicente Camelo deu conti-
nuidade ao baile que se prolongou até perto das 21 horas, 

desta vez com danças tradicionais europeias. 
Tal como as anteriores edições, o baile teve entrada gra-

tuita e foi organizada em parceria com Tradballs - Associa-
ção para Promoção e divulgação de Arte & Cultura Tradi-
cional, associado colectivo da Casa da Comarca da Sertã.

VIcEnTE cAmELO E GOnçALO BARATA nO BAILE DE REIs

cARnAVAL 2015
O dia 14 de Fevereiro foi o escolhido para festejar o Carnaval com um animado baile realizado na nossa 
Casa durante a tarde e que reuniu diversos sócios, suas famílias e amigos.

>>

3



BTL - Feira inTernacionaL de Turismo de LisBoa 2015

Os municípios da nossa região marcaram presença no 
expositor do Turismo Centro de Portugal, através da Co-
munidade Intermunicipal do Médio Tejo, de que fazem 
parte os municípios de Mação, Sertã e de vila de Rei, e da 
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, de que fazem 
parte os municípios de Oleiros e Proença-a-Nova. 

A propósito da edição deste ano do Festival de Gas-
tronomia do Maranho, que se vai realizar entre 16 e 19 

de julho na Sertã, o município sertaginense realizou uma 
acção de degustação de maranho, bucho, sopa de peixe e 
cartuxinhos de Cernache, aquando da nossa visita, no dia 
27 de Fevereiro. A cargo da empresa Santos & Marçal, as-
sociado colectivo da nossa Casa, marcaram presença, no-
meadamente, os Presidentes das Câmaras Municipais de 
Mação e da Sertã, bem como o vice-Presidente da Câmara 
Municipal de vila de Rei. 

A Casa da Comarca da Sertã visitou a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa,  iniciativa que decorreu entre os 
dias 25 de Fevereiro e 1 de Março, na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

O júri do concurso de máscaras, constituído pelos 
sócios Maria da Conceição Nunes, Fernando Garcia 
e josé Augusto Brandão, atribuiu prémios aos três 
primeiros classificados: dupla Isabel Barata e Teresa 
Leal (3º lugar), dupla Susana Barata e João Nuno 
Reis (2º lugar) e dupla Ilídio do Espírito Santo e 
acompanhante mistério (1º lugar).

Marcaram presença, nomeadamente, representantes 
da União Regional da Freguesia do Sobral, da Liga 

Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da “Liga 
de Amigos da Freguesia da Isna”.

Ainda no mesmo dia, mas à noite, a ACRL - Associação 
das Casas Regionais em Lisboa, realizou a sua festa de 
Carnaval, na qual marcámos presença, tendo Susana 
Barata, sócia da Casa da Comarca da Sertã com raízes 
familiares no município de Oleiros, conquistado o 2º 
prémio do Concurso de Máscaras.
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AnIVERsáRIO DO TERREIRO DO GAITEIRO
O 6º aniversário do Terreiro do Gaiteiro foi assinalado na Casa da Comarca 
da Sertã no dia 6 de Março, com um concorrido concerto das Adufe & Al-
guidar.

Com uma periodicidade geralmente mensal, estes convívios musicais são organi-
zados conjuntamente pelo Terreiro do Gaiteiro e Casa da Comarca da Sertã, com o 
apoio da Associação Portuguesa para o Estudo e divulgação da Gaita-de-Foles. Tal 
como nos anteriores aniversários, as actuações musicais prolongaram-se noite den-
tro, em ambiente de sã convivência e partilha de experiências. 

O Terreiro do Gaiteiro foi idealizado por diogo Leal, Gustavo Portela e Pedro Al-
meida, o primeiro dos quais é sócio da Casa da Comarca da Sertã e foi responsável 
pelas aulas de flauta de tamborileiro que a Associação Portuguesa para o Estudo e 
divulgação da Gaita-de-Foles ministrou na nossa Sede.
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enconTro de Tunas académicas
O Salão Nobre da Casa da Comarca da 
Sertã foi palco de mais um encontro de 
tunas académicas, no dia 7 de Março, 
reunindo sócios, suas famílias e amigos.

dando continuidade aos encontros realiza-
dos em 2009 e em 2012 com a participação 
da villa d’ El Rei Tuna, associado colectivo da 
nossa Casa, cada tuna interpretou 5 músicas 
do seu repertório. Numa tarde com tempera-
tura a fazer lembrar a aproximação da Prima-
vera, o encontro contou com a participação 
da vicenTuna / Tuna Académica da Faculda-
de de Ciências da Universidade de Lisboa, da 
TAdeL / Tuna Académica dentária de Lisboa 
e da TAISCTE / Tuna Académica do ISCTE-

-IUL.
O Presidente da direcção ofereceu a cada 

tuna um exemplar do livro “O Santo Condes-
tável e o Infante”, obra da autoria de Fran-
cisco de Matos Gomes, editada pela Casa 
da Comarca da Sertã em 1962, bem como 
materiais promocionais do município de 
Proença-a-Nova, concelho no qual a Casa irá 
assinalar este ano o 69º aniversário da sua 
fundação.

A iniciativa encerrou com um lanche-con-
vívio.



nOVOs sÓcIOs
• Rita Augusta Tavares Andrade San-

ta Cruz (3357)
• Bruno Manuel Francisco Alves 

(3358)
• david Manuel Francisco domingos 

(3359)
• José Marçal Silva (3360)
• Pedro Miguel Barata Ribeiro (3361)
• Iolanda de Matos Santos (3362) 
• Eliana de Matos Santos (3363)
• Madalena da Conceição da Rocha 

Pascoal de Matos (3364)
• Raul José Galvão Rabino (3365)
• vera Patrícia Lage Pascoal Matos 

(3366)
• Carlos Alberto Reis Luiz (3367)
• Luís Miguel Batista Jerónimo (3368)
• Alexandre Lemos de Almeida (3369)
• Maria Celeste Leitão Mendes (3370)
• Pedro Miguel da Silva Fernandes 

(3371)
• Soraia Sofia Marçal Farinha (3372)

• Elsa Maria Pereira Ribeiro (3373)
• Susana Margarida Fernandes Bara-

ta (3374)
• Henrique Abranches Pinto Ramos 

da Costa (3375)
• Francisco josé da Silva vaz Serra 

(3376)
• Miguel Albuquerque domingos de 

Frias (3377)
• GRIOT - Associação Cultural (5031).

REcITAL DE cAnTO E PIAnO
A iniciativa realizou-se no dia 17 de Março ao final da 

tarde e foram interpretadas “Firenze Sogna” de Cesare 
Cesarini, “Addio di Mimì” da ópera La Bohème de Puccini

“La dernière valse” de Reynaldo Hahn, “Nuit d’Etoiles” 
de Claude debussy, “Nocturne” de César Franck e “depuis 
le jour” da ópera Louise de Charpentier, entre outras. 

Aos intervenientes, Emília Urwíntea, soprano lírico, 
acompanhada ao piano por joe Coronado, da Orquestra 
Gulbenkian, o nosso sincero e público agradecimento pela 
excelência das interpretações, proporcionando uma mag-
nífica sessão musical.

A Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Piano, por Emília Urwíntea e Joe Coronado. 
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Pub.

http://hotelsantamargarida.pt/pt

cicLo de cinema PorTuguês
Tendo por objectivo principal relembrar 4 dos mais emblemáticos filmes portugueses, a Casa da Comarca 
da Sertã organizou um ciclo de cinema, com entrada gratuita.

Os filmes seleccionados foram “A Severa”, película rea-
lizada por Leitão de Barros em 1930 e que foi exibido no 
dia 8, “Capas Negras”, película realizada por Armando de 
Miranda em 1947 e exibido no dia 15, “Maria Papoila”, pelí-
cula realizada por Leitão de Barros em 193 e exibido no dia 
22, e O “Pátio das Cantigas”, película realizada por Francis-
co Ribeiro em 1941 e que será exibida no dia 29.

de referir que no dia 8 de Março foi também assinalado 
o Dia da Mulher, tendo sido oferecida uma flor às senhoras 
presentes. Já no dia 15 de Março, após o filme, seguiu-se 

uma magnífica actuação da Tuna Académica do CUTLA - 
Clube Universitário Tempo Livre da Amadora, Universidade 
Sénior. Sob a direcção musical do Professor Pedro Cordeiro, 
foram interpretados diversos temas, todos muito aplaudi-
dos pelos presentes. Concluída a actuação, o Presidente 
da direcção da Casa da Comarca da Sertã ofereceu como 
lembrança um exemplar do livro “O Santo Condestável e 
o Infante”, obra da autoria de Francisco de Matos Gomes, 
editada em 1962.
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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
 

Yoga Quarta-feira: 19h às 20h; Sexta-feira: 19h às 20h. 
Adufe Terça-feira: 19h00 às 20h30. 
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

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.

Abril 
16: Palestra “Monumentos e Sítios portugueses”
      18h30. Entrada gratuita
17: visita ao Forte de Sacavém
      Horários disponíveis: 10h e 15h
      Gratuito, mediante marcação prévia
23: Sessão Literária “Os Autores da nossa região”
      18h30. Entrada gratuita

Maio
16: Aniversário da Casa da Comarca da Sertã 
      Passeio a Proença-a-Nova
      Iniciativa sujeita a inscrição
31: dia Mundial da Criança  
      A realizar no âmbito das comemorações do dia 
      Mundial da Criança (1/6), ao ar livre, em Lisboa

junho
12: Festa dos Santos Populares - 21h00

jantar sujeito a inscrição. Aberta ao público em geral

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.

Pub.

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

meia-maraTona de LisBoa 
2015
A 25ª edição da Meia-Maratona de Lisboa EDP, 
uma iniciativa do Maratona Clube de Portugal e da 
qual fazem parte diversas provas, realizou-se no 
dia 22 de Março, registando uma participação sem 
precedentes.

Como já vai sendo tradição, a Casa da Comarca da Sertã 
marcou presença na mini-maratona, prova com cerca de 
7 Km e uma das que se realizam paralelamente à prova 
principal, tendo pela 1ª vez participado na meia-marato-
na, através do sócio Miguel Frias, que concluiu a prova em 
1h49m51s.

Pela importância da prática desportiva na manutenção 
de uma vida saudável, renovamos aqui o desafio: seja por 
desporto ou simplesmente por lazer, a correr ou a andar, 
junte-se a nós na próxima edição!


