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Caros Sócios,

O ano de 2015 está a terminar e com ele chega ao fim mais um ciclo. Ao longo 
destes dois anos de mandato, muitas foram as iniciativas realizadas, algumas 
delas naturalmente mais relevantes, como os aniversários da nossa Casa, oca-
sião em que se presta uma justa homenagem aos sócios mais antigos. A este 
propósito cumpre salientar o 100º aniversário de Amílcar Francisco de Oliveira, 
sócio-fundador natural do concelho de Sertã e a quem desejamos as maiores 
felicidades.

De entre as iniciativas realizadas neste último trimestre, destacamos a Noite 
de Fados com Jantar, o Magusto e a tradicional Venda de Natal. A nossa Casa 
marcou presença em diversas actividades realizadas pelos sócios colectivos nas 
suas terras, nomeadamente aniversários e magustos. Assim foi com a Associação 
Os Amigos da Póvoa de Cambas, com o Grupo de Amigos da Freguesia da Ma-
deirã, com o Grupo de Amigos Incondicionais de Orvalho, com a Liga de Amigos 
da Freguesia de Amieira, com a Liga Regional Os Unidos da Freguesia de Álvaro 
e com a União Regional da Freguesia do Sobral.

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. Relembramos que, 
no âmbito da Secção de Campismo, a nossa Casa emite a licença desportiva 
com as seguintes vantagens: descontos em parques de campismo, seguro de 
campista, possibilidade de participação em actividade como acampamentos, ca-
minhadas, provas de escalada, etc., bem como descontos em combustível na BP.

Como demos nota pública no final do ano passado, fomos confrontados com a 
exigência dum aumento exagerado de renda, que não teríamos possibilidade de 
assegurar. No entanto e uma vez que o assunto terá, lamentavelmente, de ser 
decidido por via judicial, resta-nos aguardar e esperar que nos venha a ser dada 
razão, evitando uma mudança de instalações.

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

EDITORIAL



O Livro “Famílias da Freguesia do Sobral” foi apresentado em Lisboa, no Salão Nobre da Casa da Comar-
ca da Sertã, no dia 14 de Outubro, pelas 19 horas.

A ACRL - Associação das Casa Regionais em Lisboa realizou mais uma edição do Encontro Regional da 
ACRL, iniciativa em que a Casa da Comarca da Sertã marcou presença pela terceira vez e que este ano se 
realizou no passado dia 25 de Outubro.

LIvRO “FAmíLIAs DA FREguEsIA DO sObRAL” 

7º EncOnTRO REgIOnAL DA AcRL
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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 ficou a cargo de José da Costa 
Caldeira, Director da Associação Portuguesa de Genealo-
gia, que salientou a importância da publicação de obras 
do género, tanto no que respeita ao estudo da genealogia 
das famílias envolvidas, como na historiografia da própria 
freguesia. 

Marcaram presença, nomeadamente, representantes da 

Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da 
Direcção da União Regional da Freguesia do Sobral, bem 
como da Casa do Concelho de Alvaiázere e da Real Asso-
ciação de Lisboa. 

A referida obra poderá ser adquirida em Oleiros, no Pos-
to de Turismo, município onde foi apresentada primeira-
mente, bem como em Lisboa, na Casa da Comarca da Ser-
tã, local onde estará igualmente disponível para consulta. 
Terminada a apresentação, foi servido um Porto de Honra 
com o apoio da Pastelaria Suíça.

Gonçalo Barata, acordeonista e sócio da CCS, represen-
tou uma vez mais a nossa Casa, tocando diversas músicas 
populares de baile, nomeadamente do seu mais recente 
CD, intitulado “Apalpa aqui, apalpa ali”, o que muito ani-
mou o público que acorreu ao Pavilhão Municipal do Vale 
Fundão, na freguesia de Marvila, apesar do tempo chuvo-
so que se registou nesse domingo.

A iniciativa começou logo após o almoço e prolongou-se 
até à hora de jantar, tendo contado com a actuação do 
Grupo de Concertinas de Folgosinho, da Casa do Conce-
lho de Gouveia, tendo contado ainda com a participação 
dos Ranchos Folclóricos das Casas do Concelho de Castro 

Daire, do Concelho de Pampilhosa da Serra, do Concelho 
de Cinfães, da Casa do Concelho de Ponte de Lima e da 
Casa da Comarca de Arganil, dos Grupos de Cavaquinhos 
da Casa do Concelho de Castanheira de Pêra e da Casa 
do Concelho de Arcos de Valdevez, bem como do Grupo 
de Concertinas “Os Serranitos”, da Casa do Concelho de 
Pampilhosa da Serra.

Marcaram também presença dirigentes e associados 
da Casa do Concelho de Alvaiázere, Casa do Concelho de 
Arronches, Casa do Concelho de Penacova, Casa dos Ta-
buenses e Liga dos Amigos do Concelho de Valença.



nOITE DE FADOs
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais uma noite de fados com jantar, no dia 28 
de Outubro.

Já na 7ª edição, a iniciativa registou uma vez mais 
boa adesão, prolongando-se noite dentro. Foi um se-
rão animado, no qual diversos sócios, seus familiares 
e amigos, fizeram questão em estar presentes e aos 
quais agradecemos.

Acompanhados por Ricardo Rocha na guitarra por-
tuguesa e por Marco Oliveira na viola de acompanha-
mento de fado, actuaram Rui Santos, Maria Carneiro 
de Almeida, Ruca Fernandes, Ana Eleutério e Victor 

Manoel, em representação das Casas do Concelho de 
Pampilhosa da Serra e de Tondela, respectivamente, 
bem como Gonçalo Barata, associado que, tal como 
Rui Santos, representou a Casa da Comarca da Sertã 
na Gala Final da 1ª edição da Grande Noite de Fados 
de Santa Maria Maior, realizada no cinema S. Jorge, em 
Dezembro de 2014.

Marcaram presença, nomeadamente, Maria Adelaide 
Canas e Celso Matias, ex-Presidentes da Direcção da 

Casa, Elísio Chaves, Presidente da Direcção da Casa do 
Concelho de Tondela, bem como representantes da As-
sociação Portuguesa de Genealogia, Liga Regional “Os 
Unidos da Freguesia de Álvaro” e da União Regional da 
Freguesia do Sobral.

A presente edição contou com o apoio do Restau-
rante Santa Rita, de que é co-proprietário Paulo Henri-
ques Luís, sócio com raízes familiares no concelho de 
Oleiros.
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mAgusTO
O magusto da Casa da Comarca da Sertã realizou-se no dia 14 de Novembro, reunindo largas dezenas de 
convivas, entre sócios, seus familiares e amigos.

Não faltaram as tradicionais castanhas assadas e jero-
piga, bem como doçaria típica da região, nomeadamente 
as filhós, o pão-de-ló da Beira  Baixa e as cavacas da 
Madeirã, sopa de entulho de Oleiros e outras iguarias 
disponibilizadas pela sócia Isabel Barata, através da sua 
empresa Catering dos Sabores.

A referida edição teve animação musical a cargo do 
Grupo de Concertinas de Carenque, convidado especial, 
do sócio José Alves, da Amieira, e de Gonçalo Barata, só-
cio com raízes familiares no concelho de Oleiros, que ac-

tuaram no âmbito do encontro de concertina e acordeão 
e aos quais muito agradecemos a disponibilidade. No fi-
nal da tarde procedeu-se ao sorteio das rifas, tendo os 
prémios sido oferecidos pela Casa da Comarca da Sertã.

Marcaram presença, nomeadamente, representantes 
da Liga de Amigos da Freguesia de Amieira, da Liga Re-
gional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro, da União Re-
gional da Freguesia do Sobral, da Casa do Concelho de 
Pampilhosa da Serra e da Casa do Concelho de Tondela.
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cEnTEnáRIO DE AmíLcAR FRAncIscO DE OLIvEIRA
Amílcar Francisco de Oliveira, sócio-fundador da Casa da Comarca da Sertã, celebrou o 100º aniversário 
do seu nascimento no dia 22 de Novembro.

Benfiquista de coração, sendo actualmente sócio com o 
nº 17/1, a festa de aniversário foi organizada pela Família 
e realizou-se no Restaurante Catedral, no Estádio da Luz. 
Após o almoço e diversas intervenções sentidas, por parte 
de familiares e amigos, bem como do homenageado, foi 
apresentado o livro biográfico «Amílcar de Oliveira: 100 
Anos, Cem Partes». Editado pela Associação Portuguesa 
de Presencing e organizado pela sua fundadora, Sofia Cos-
ta, neta de Amílcar de Oliveira, este livro é composto por 
testemunhos de diversas personalidades, nomeadamente, 
do Presidente da Câmara Municipal da Sertã, José Farinha 
Nunes, e do Presidente da Direcção da CCS.

Marcaram presença, entre muitos outros, o Vice-Presi-
dente do Sport Lisboa e Benfica para as Modalidades Ama-

doras, Dr. Domingos Lima, e o Presidente da Direcção da 
Casa da Comarca da Sertã, Engº Pedro Amaro, que ofe-
receu ao homenageado um exemplar do livro “Os Mendes 
Barata da Longra”.
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AcRL cELEbRA 8º AnIvERsáRIO
A ACRL - Associação das Casas Regionais em Lisboa celebrou o 8º aniversário da sua fundação no dia 22 
de Novembro, com um almoço no Restaurante Valenciana, em Fernão Ferro, reunindo representantes da 
maioria das 21 Casas que actualmente a integram.

Após a intervenção do Presidente da ACRL, Sr. Joaquim 
Cerqueira de Brito, também Presidente da Direcção da 
Casa do Concelho de Arcos de Valdevez, seguiram-se os 
discursos de felicitações, bem como a habitual entrega 
de lembranças das Casas Regionais presentes. Por fim, a 
representante da Câmara Municipal de Lisboa, usou da 
palavra e proferiu uma mensagem de acolhimento para 
com a ACRL.

A CCS, representada pelo sócio Gonçalo Barata, ofereceu 

um exemplar do livro “Os Mendes Barata da Longra”, da 
autoria de Pedro Amaro, Presidente da Direcção, e ainda 
um CD da Gala Final da Grande Noite de Fado, de Santa 
Maria Maior - 2014.

Em ambiente de sã convivência entre as diversas Casas 
Regionais e demais convidados, a festa prolongou-se pela 
tarde com a actuação muito aplaudida de Gonçalo Barata, 
acordeonista com raízes familiares no município de Oleiros.



LIvRO “ARTE pOR TERRAs DE nun’áLvAREs” 

TERREIRO DE nATAL

O livro “Arte por Terras de Nun’Álvares. Pintores e obras dos séculos XVI a XVIII na Sertã e em Proença-
-a-Nova”, da autoria do Prof. Doutor Vítor Serrão e da Dra. Ana Maria Farinha, foi apresentado no dia 9 
de dezembro, quinta-feira, na Sede da Casa da Comarca da Sertã. 

Em ambiente natalício, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu mais um Terreiro do Gaiteiro, 
desta vez na noite do dia 11 de Dezembro.

A referida obra é uma iniciativa editorial do Instituto Eu-
ropeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, ten-
do o apoio dos Municípios da Sertã e de Proença-a-Nova, 
bem como da Casa da Comarca da Sertã. Trata-se de uma 
monumental edição ilustrada, reproduzindo obras únicas e 
pioneiras do património artístico maneirista e barroco na 
Beira Baixa de Nun’Álvares, resultado de um trabalho de 
estudo e pesquisa de dois grandes especialistas de Histó-
ria da Arte.

A apresentação ficou a cargo do Prof. José Eduardo 
Franco, tendo a sessão contado com a presença dos ex-

-Presidentes Dr. Celso Matias da Silva e Dr. Manuel Luís 
Farinha, bem como de representantes da Liga dos Ami-
gos da Freguesia de Isna, da Liga Regional “Os Unidos da 
Freguesia de Álvaro”, da União Regional da Freguesia do 
Sobral, do Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre 
Manuel Antunes, da Associação Portuguesa de Genealogia 
e da Real Associação de Lisboa.

O livro poderá ser adquirido através da Casa da Comar-
ca da Sertã ou do Instituto Europeu de Ciências da Cultu-
ra Padre Manuel Antunes, estando igualmente disponível 
para consulta na Biblioteca da Casa da Comarca da Sertã.

Sebastião Antunes foi um dos participantes, numa edi-
ção em que os adufes rivalizaram com as gaitas-de-foles e 
que teve por ponto alto a apresentação pública do projec-
to musical “Alma Menor”, com Tiago Marques no acordeão 
e Tiago Morais na gaita-de-foles, cuja actuação foi caloro-
samente aplaudida pelos presentes.

Estes encontros de musicais, nos quais a gaita-de-foles 
é o instrumento que se destaca, têm por objectivo prin-
cipal promover a partilha de experiências e vivências e 
são co-organizados pela Casa e pelo Terreiro do Gaiteiro, 
com o apoio da Associação Portuguesa para o Estudo e 

Divulgação da Gaita-de-Foles, sócio colectivo da Casa da 
Comarca da Sertã.

7



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

Janeiro 
10: Baile de Reis / entrada gratuita
Baile Popular com Gonçalo Barata - 15h
Baile Danças Tradicionais Europeias (Tradballs) - 18h

21: Eleição dos Órgãos Sociais para 2016/2017 - 20h30

Fevereiro
6:  Carnaval - 15h30

18: 18: Recital de Canto e Piano – 18h45

Março
20: Baile da Primavera / entrada gratuita
Baile Popular com Gonçalo Barata - 15h30

26: 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.

Pub.

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

vEnDA DE nATAL
A edição de 2015 da Venda de Natal da Casa da 
Comarca da Sertã realizou-se no dia 12 de De-
zembro e teve como ponto alto a actuação do 
Grupo de Cantares Tradicionais da Fidelidade.

Dirigido por António Silva Lopes, que conta com 40 
anos de experiência na música tradicional portuguesa 
e fez parte do grupo musical “Ronda dos Quatro Ca-
minhos”, o Grupo de Cantares Tradicionais do Grupo 
Desportivo e Cultural da Fidelidade interpretou diversas 
músicas do seu repertório, tendo merecido o justo re-
conhecimento por parte dos presentes. Na ocasião, o 
Presidente da Direcção da Casa da Comarca da Sertã 
ofereceu um exemplar do livro “Os Mendes Barata da 
Longra”.

Os visitantes tiveram oportunidade de comprar pre-
sentes diferentes, entre livros e diversos produtos re-
gionais, nomeadamente o mel de urze e de rosmani-
nho da Isna (Oleiros). Destacaram-se, naturalmente, os 
maranhos e bucho, para além da doçaria regional, no-
meadamente filhós e coscorões, oriundos da Sertã, bem 
como o licor de marmelo e a aguardente de medronho, 
oriundos de Oleiros.

De entre os livros disponibilizados, destacou-se, na-
turalmente, a obra “Arte por Terras de Nun’Álvares. Pin-
tores e obras dos séculos XVI a XVIII na Sertã e em 
Proença-a-Nova”, da autoria do Prof. Doutor Vítor Serrão 
e da Dra. Ana Maria Farinha, que havia sido apresentado 
no mesmo local no dia 9 de Dezembro. 

A presente edição teve a colaboração das empresas 
sertaginenses CASEL e Santos & Marçal e contou com a 
presença de Amílcar Francisco de Oliveira, sócio-funda-
dor da Casa da Comarca da Sertã que celebrou o 100º 
aniversário do seu nascimento no dia 22 de Novembro.


