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Caros Sócios, 

Tal como em anos anteriores, a nossa Casa marcou forte presença nos muni-
cípios da região durante os meses de Julho e Agosto. De entre as diversas inicia-
tivas, salientamos o Festival de Gastronomia do Maranho, realizado no município 
da Sertã, a Feira de Enchidos, Queijo e Mel em Vila de Rei, bem como na Feira 
do Pinhal, em Oleiros, certames onde recebemos muitas visitas de sócios e ami-
gos. Paralelamente, marcámos presença em diversas iniciativas organizadas por 
associados colectivos da Casa da Comarca da Sertã, nomeadamente do Grupo de 
Amigos Incondicionais de Orvalho, da União Regional da Freguesia do Sobral e da 
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, mas também de outras asso-
ciações, como a inauguração da sede da ARCA, na Cava, na freguesia da Madeirã, 
ou do aniversário da CMG, na Gaspalha, na freguesia de Álvaro. Pela solenidade 
dos acontecimentos, cumpre também fazer uma referência muito especial à nos-
sa presença nas cerimónias do “Dia do Município” de Proença-a-Nova, de Oleiros, 
no âmbito da qual foi apresentado o livro “Famílias da Freguesia do Sobral”, bem 
como de Vila de Rei, município que assinalou os 730 anos da outorga de Foral 
pelo Rei D. Dinis.

Ainda no final de Junho organizámos em Cardigos, no concelho de Mação, o 1º 
Encontro Campista nas Praias do Pinhal Interior Sul, iniciativa que contou com o 
apoio da Junta de Freguesia e a que contamos dar continuidade. Já em Setembro, 
como demos nota na anterior edição do Agulha de Pinho, teremos a apresenta-
ção do estudo genealógico “A Origem dos Mendes Barata da Longra – A Provável 
Ligação duma Família Pampilhosense aos Baratas de Oleiros, a realizar no dia 29 
de Setembro, na nossa Sede. 

De entre as propostas agendadas para este último trimestre, destacamos 
apresentação do livro “Famílias da Freguesia do Sobral”, a 2ª edição do “Lage 
Regional Fest”, iniciativa a realizar em Oeiras, bem como a Noite de Fados com 
jantar. Para Novembro e Dezembro, contamos igualmente com a sua presença 
no Magusto, que este ano ncluirá um encontro de acordeonistas, bem como na 
tradicional Venda de Natal a cargo, como vem sendo hábito, da empresa Santos 
& Marçal, com baile pelo acordeonista e organista Gonçalo Barata. 

Fazendo votos de continuar a corresponder às expectativas que em nós depo-
sitaram, comprometemo-nos a dar o nosso singelo contributo para a promoção 
da cultura e gastronomia da nossa região.

Pedro Amaro, 
Presidente da Direcção

EDITORIAL



A 5ª edição do Festival de Gastronomia do Maranho, iniciativa organizada pela Câmara Municipal da 
Sertã, contou, como habitualmente, com a participação das Juntas de Freguesia do concelho, bem como 
de diversas associações que desenvolvem a sua acção em prol do município, nomeadamente a Casa da 
Comarca da Sertã, que participou pela terceira vez consecutiva.

FEsTIvAL DE GAsTROnOmIA DO mARAnhO
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Inaugurado por José Farinha Nunes, Presidente do Muni-
cípio da Sertã, e pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento 
do Território e Energia, Engº Jorge Moreira da Silva, na 
presença, nomeadamente, dos Presidentes dos Municípios 
de Oleiros e de Vila de Rei, a Alameda da Carvalha recebeu 

entre 16 e 19 de Julho mais uma edição deste festival de 
gastronomia que é já uma referência a nível nacional.

No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido pela Câ-
mara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios da 
Casa, esteve em destaque uma tela da autoria do sócio 
Fernando Marçal, natural da Sertã, tendo sido disponibi-
lizados materiais promocionais dos concelhos de Mação, 
Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como 
diversas obras literárias. 

O sócio Gonçalo Barata, acordeonista e organista com 
raízes familiares em Oleiros, actuou no sábado ao final da 
tarde junto ao stand da Casa da Comarca da Sertã, promo-
vendo o seu mais recente CD de música popular, intitulado 

“Apalpa ali, apalpa ali”. No domingo, dia do encerramento 
do certame, o hotel de Santa Margarida, associado colec-
tivo da Casa da Comarca, realizou no mesmo local uma 
degustação de cabrito estonado, produto típico do mu-
nicípio de Oleiros, acção que contou com a presença do 

Presidente da Câmara Municipal da Sertã.
O serviço oficial de restauração do Festival (Maranhos, 

Bucho e Sopa de Peixe Dona Helena) esteve a cargo da 
empresa Santos & Marçal, associado colectivo da Casa da 
Comarca da Sertã, tendo a Confraria do Leitão da Bairrada 
participado a convite do município da Sertã. Também a 
empresa Carnes Simões, do sócio da Casa da Comarca da 
Sertã António Simões, marcou presença com um expositor. 
Do extenso programa musical, destacamos naturalmente 
o concerto de encerramento, a cargo dos sertaginenses 
PopXula.



XXvI FEIRA DE EnchIDOs, QuEIjO E mEL

1º EncOnTRO cAmpIsTA

Referência no panorama das feiras da nossa re-
gião, com diversificada oferta a nível da gastrono-
mia e do artesanato, a animação musical esteve a 
cargo, nomeadamente, da Villa D’El Rei Tuna, só-
cio colectivo da nossa Casa que actuou no sábado, 
dia 1 de Agosto, tendo os D.A.M.A. e Mafalda Vei-
ga, entre outros, como cabeças de cartaz.

 A Casa da Comarca da Sertã marcou presença 
pela sexta vez consecutiva com um stand dispo-
nibilizado gratuitamente pela Autarquia, no qual 
foram disponibilizados materais promocionais dos 
concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, 
Sertã e Vila de Rei, bem como diversas obras lite-
rárias, nomeadamente “história da Sertã”, “A San-
ta Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova”, “Vilar 
dos Condes - A terra e a sua gente”, “Os Mendes 
Barata da Longra”, “Nuno de Santa Maria - Frag-
mentos de Memória Persistente” e “Villa d’El Rey”. 

Vila de Rei recebeu a XXVI edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, certame organizado pela Câmara 
Municipal e que decorreu entre 25 de Julho e 2 de Agosto, no Parque de Feiras, junto ao edifício dos Pa-
ços do Concelho.

A Praia Fluvial de Cardigos, também conhecida por Praia do Vergancinho, no concelho de Mação, foi o 
local escolhido para o Iº Encontro Campista nas Praias do Pinhal Interior Sul, iniciativa organizada pela 
secção de Campismo e Montanhismo da Casa da Comarca da Sertã e que se realizou entre 24 e 26 de Julho.

Logo na sexta-feira, os participantes realizou-se 
uma espécie de fogo de campo, a cargo do sócio João 
Valente, durante o qual os participantes tocaram e 
cantaram diversas músicas tradicionais. No sábado 
à tarde, o Dr. António Manuel Silva realizou uma 
visita guiada a alguns locais relevantes de Cardigos, 
nomeadamente a Fonte do Chão do Pião, a Torre da 
Igreja da Misericórdia e o Pelourinho de Cardigos. 

No decorrer da visita à Vila de Cardigos, na qual os 
participantes ficaram a conhecer os factos e os locais 
mais relevantes da história da terra e que terminou 
no Restaurante Solar do Moinho, com um simpático 
lanche de produtos típicos disponibilizado pela Junta 
de Freguesia, foi destacado o importante papel do 
Padre Joaquim da Silva Tavares, jesuíta fundador da 
revista Brotéria e que foi relembrado pela Casa da 

Comarca da Sertã em 2009, numa sessão dedicada a 
Cardigos e que contou com a participação da actriz 
Margarida Carpinteiro.
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Xv FEIRA DO pInhAL

Tal como habitualmente, 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”,”A Charneca da Beira”, “Monografia da Freguesia 
de S. João do Peso”, “Sertanense: 75 Anos de história”, 
“Vilar dos Condes - A terra e a sua gente”, “Os Mendes Ba-
rata da Longra” e “história da Sertã”, bem como diversos 
materiais promocionais dos municípios de Mação, Oleiros, 
Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei.

Neste importante certame regional, marcaram também 
presença diversos associados colectivos da nossa Casa, no-
meadamente o Grupo de Amigos da Freguesia da Madeirã, 
a Liga dos Amigos da Freguesia da Amieira, a Liga dos 
Amigos da Freguesia de Isna, a Liga Regional “Os Unidos 
da Freguesia de Álvaro” e a União Regional da Freguesia 
do Sobral, bem como o Grupo de Amigos Incondicionais 

de Orvalho, cujo Grupo de Danças e Cantares actuou no 
recinto da Feira.

As festividades de Oleiros terminaram no dia 10 de Agos-
to, feriado municipal, dia em que foi apresentado publica-
mente o livro “Famílias da Freguesia do Sobral”, da autoria 
do Presidente da Direcção da CCCS, Engº Pedro Amaro. 

Inaugurada pelo Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Prof. Doutor Miguel Poiares Maduro, 
e pelo Presidente da Câmara de Oleiros, Dr. Fernando Marques Jorge, a XV edição da Feira do Pinhal de-
correu em Oleiros, entre 5 e 9 de Agosto.

LIGA DE ÁLvARO ORGAnIzOu ALmOçO DE vERãO
A Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã que desen-
volve a sua acção em prol dessa freguesia do município de Oleiros, realizou um Almoço de Verão no dia 8 de 
Agosto, em plena Feira do Pinhal.

A iniciativa incluiu um almoço no Restauran-
te “Olhar o Zêzere”, o qual reuniu mais de 70 
convivas, entre sócios, familiares e amigos e no 
qual marcaram presença, nomeadamente, o Pre-
sidente da Câmara Municipal de Oleiros, o Presi-
dente da Junta de Freguesia de Álvaro e o Pro-
vedor da Santa Casa da Misericórdia de Álvaro.

 A Casa da Comarca da Sertã foi representa-
da pelo Presidente da Direcção, tendo o almoço 
contado ainda com a presença de representan-
tes da Liga dos Amigos da Freguesia da Amieira, 
da Liga dos Amigos da Freguesia de Isna e da 
União Regional da Freguesia do Sobral.  
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6
LIvRO “FAmíLIAs DA FREGuEsIA DO sObRAL” 
ApREsEnTADO Em OLEIROs
O Livro “Famílias da Freguesia do Sobral” foi apresentado publicamente em Oleiros no dia 10 de Agosto, 
Dia do Município, numa sessão que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fer-
nando Marques Jorge.

Após a intervenção do Presidente do Município, o 
qual salientou a importância de obras desta natureza na 
preservação da memória colectiva de um povo, seguiu-se a 
intervenção do Secretário-Geral da Associação Portuguesa 
de Genealogia, Fernando d’ Abranches Correia da Silva, que 
fez a apresentação da obra, corroborando na importância 
da publicação de obras do género, tanto no que respeita 
ao estudo da genealogia das famílias envolvidas, como na 
historiografia da própria freguesia.

 Da autoria do Eng. Pedro Amaro, Presidente da 
Direcção da Casa da Comarca da Sertã e cuja família 
materna é uma das muitas que foram objecto de estudo 

na presente na obra, a apresentação teve lugar no 
Auditório da Casa da Cultura de Oleiros e nela marcaram 
presença, nomeadamente, o Vice-Presidente do Município 
de Oleiros, Víctor Antunes, bem como o Vereador da 
Cultura e Turismo, Paulo Urbano, o Presidente da Junta de 
Freguesia de Sobral e o Presidente da Direcção da União 
Regional da Freguesia do Sobral.

 A referida obra poderá ser adquirida em Oleiros, no 
Posto de Turismo, bem como futuramente em Lisboa, na 
Casa da Comarca da Sertã, local onde estará disponível 
para consulta.



hOmEnAGEm AO hIsTORIADOR jOsé EDuARDO FRAncO
A Medalha de Mérito Cultural foi entregue ao Prof. Doutor José Eduardo Franco pelo Secretário de Estado 
da Cultura, Dr. Jorge Barreto Xavier, no dia 18 de Setembro.

A cerimónia teve lugar no claustro do Museu de S. Ro-
que, na presença do Provedor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa, Dr. Pedro Santana Lopes, da família do 
homenageado e de numerosos convidados, nomeadamen-
te o Presidente da Direcção da Casa da Comarca da Sertã, 
que se associaram ao merecido reconhecimento pelo ex-
tenso e profícuo trabalho que o homenageado tem vindo 
a desenvolver na área da investigação e divulgação da his-
tória e cultura portuguesas.

O homenageado nasceu em 1969 na Madeira e é res-
ponsável, nomeadamente, pela coordenação geral da 

“Obra Completa do Padre Manuel Antunes”, editada em 14 
volumes pela Fundação Calouste Gulbenkian, processo a 
que a Casa da Comarca da Sertã não foi alheio e que foi 
antecedido pela realização em 2005 de um Congresso In-
ternacional sobre o Padre Manuel Antunes, jesuíta e ilustre 
pedagogo natural da Sertã.

Mais recentemente, é co-responsável pela edição da 
“Obra Completa do Padre António Vieira” em 30 volumes, 
coordenada em parceria com Pedro Calafate e apoiada 
pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
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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!

Outubro 
14: Apresentação do livro “Famílias da Freguesia do 
Sobral”. 19h

24: 2ª edição do “Lage Regional Fest”.
21 horas (Ribeira da Lage Oeiras)

28: Noite de Fados com jantar. 20h30 
Iniciativa sujeita a Inscrição

Novembro
14: Magusto & Encontro de Acordeonistas, 15h30

Dezembro
12: Venda de Natal & Baile por Gonçalo Barata (artesa-
nato e obras literárias; gastronomia a cargo de Santos 
& Marçal). 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.

Pub.

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

EsTuDO sObRE A FAmíLIA 
mEnDEs bARATA
O estudo genealógico «A Origem dos Mendes Barata 
da Longra – A Provável Ligação duma Família Pam-
pilhosense aos Baratas de Oleiros» foi apresentado 
no Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã, no dia 
29 de Setembro.

Editado pela Associação Portuguesa de Genealogia, o re-
ferido estudo foi incluído no mais recente número da sua 
publicação anual “Raízes & Memórias” e pode agora ser 
consultado na Biblioteca da Casa da Comarca da Sertã. As 
intervenções ficaram a cargo do Presidente Direcção, Engº 
Pedro Amaro, do Vice-Presidente da Direcção, Dr. Nuno 
Barata-Figueira, autores do referido estudo, tendo a apre-
sentação sido realizada por José da Costa Caldeira, director 
da Associação Portuguesa de Genealogia responsável pela 
“Raízes & Memórias”.

 O mencionado estudo dá continuidade ao livro “Os Men-
des Barata da Longra”, da autoria do Presidente da Direc-
ção da Casa da Comarca da Sertã e que trata da descen-
dência do casal João Mendes e Apolónia Barata, os quais 
oram moradores na Longra, aldeia da freguesia de Álvaro, 
no concelho de Oleiros, desde finais do século XVII até à 
actualidade, indicando a provável ascendência da matriarca 
Apolónia Barata, nascida na Vila da Pampilhosa da Serra. 

 Terminada a apresentação, foi servido um Porto de honra.


