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A Casa da Comarca da Sertã celebrou este ano o 70.º aniversário da sua 
fundação com um passeio ao Município da Sertã e do qual damos conheci-
mento nesta edição do Agulha de Pinho.

E porque nunca é demais expressar o nosso reconhecimento a todos os 
quantos contribuíram directa ou indirectamente para que a nossa Casa ainda 
hoje se mantenha em actividade, com natural destaque para os sócios fun-
dadores, aqui deixamos um especial bem-hajam.

Das iniciativas organizadas mais recentemente, destacamos nesta edição 
a exposição de “ex libris” «O Glamour do Livro», organizada a propósito 
do Dia Mundial do Livro e no âmbito da qual foi também dado particular 
enfoque a autores com raízes familiares nos nossos municípios, a palestra 
“Instituições Assistenciais no Pinhal Interior Sul – Irmandades do Espírito 
Santo, Misericórdias e a Ordem de Cristo”, realizada a propósito do Dia In-
ternacional dos Monumentos e Sítios, a nossa participação na 2ª edição da 
Festa das Colectividades e Casas Regionais, bem como o Recital com Tanja 
Simic Queiroz e Joe Coronado.

No trimestre que agora finda, cumpre ainda referir a participação da nossa 
Casa no 39º aniversário da LAFA – Liga de Amigos da Freguesia de Amieira, 
no 17º aniversário da Associação Os Amigos da Póvoa de Cambas e em ini-
ciativas organizadas pela União Regional da Freguesia do Sobral, bem como 
nas comemorações do Dia do Município de Proença-a-Nova e da Sertã, am-
bas em Junho. Muito nos congratulamos pela singela homenagem prestada 
pelo Município da Sertã aos primeiros autarcas eleitos após o 25 de Abril de 
1974, onde se incluem os associados Ângelo Patrício Soares Bastos, que foi 
Presidente da Câmara Municipal, e José Ferreira Pires Gestosa, que exerceu 
o cargo de Vereador. Destacamos ainda a presença nos aniversários de al-
gumas Casas Regionais que, tal como nós, integram a ACRL: Casa Regional 
de Ferreira do Zêzere, Liga dos Amigos do Concelho de Valença e Casa do 
Concelho de Pampilhosa da Serra, que este ano assinalou o 75º aniversário 
da sua fundação.

Tal como vem sendo habitual, a nossa Casa terá um expositor no Festival 
de Gastronomia do Maranho, a realizar na Sertã, bem como na Feira do Pi-
nhal, a realizar em Oleiros. 

A terminar, gostaríamos ainda de dar nota pública do 2º encontro de cam-
pismo nas praias fluviais do Pinhal, iniciativa que se irá realizar em Julho na 
praia do Troviscal.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



Organizada a propósito do Dia Mundial do Livro, a referida exposição, da autoria de David Fernandes 
Silva, com raízes familiares na freguesia de Álvaro, município de Oleiros, foi inaugurada no dia 14 de 
Abril e esteve patente ao público até dia 6 de Maio.

Inauguração da exposIção de “ex lIbrIs” «o glamour 
do lIvro»
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Em ambiente informal, foram relembrados autores com 
estreita ligação aos municípios da região, nomeadamente 
José Cardoso Pires, o Comendador Sebastião Alves, Marti-
nho Mendes de Oliveira, João de Mattos e Silva, Alda Ba-
rata Salgueiro, João Afonso Machado, Rui Pedro Lopes e 
Nuno M. Barata-Figueira, que recentemente publicou, em 
co-autoria, o livro “O Núcleo Familiar dos Três Pastorinhos”.

Marcaram presença, entre outros, representantes da 
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, da 
União Regional da Freguesia do Sobral, da Real Associação 
de Lisboa, Fernando d’Abranches Correia da Silva, Secretá-
rio-Geral da Associação Portuguesa de Genealogia e o se-
gundo sócio mais antigo da Academia Portuguesa de “Ex 
Libris”, o Arq. Segismundo Pinto, Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral da Academia Portuguesa de “Ex Libris”, 

bem como o Dr. Elísio Luís Chaves, Presidente da Direcção 
Casa do Concelho de Tondela.

dIa InternacIonal dos monumentos e sítIos
No dia 21 de Abril, pelas 19 horas, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu a palestra “Institui-
ções Assistenciais no Pinhal Interior Sul – Irmandades do Espírito Santo, Misericórdias e a Ordem de Cristo”.

Organizada a propósito do Dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios, teve por oradora a Doutora Paula Fi-
gueiredo, doutorada em Arte, Património e Restauro pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Técnica 
Superior no SIPA – Sistema de Informação para o Patrimó-
nio Arquitectónico.

Realizado o enquadramento da missão e do trabalho 
desenvolvido pelo SIPA, foi descrita a evolução a evolução 
das instituições de assistência a nível nacional, dando es-
pecial enfoque aos municípios de Mação, Oleiros, Proença-

-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, região que, na sua quase 
totalidade, esteve sob o domínio da Ordem de Malta. Du-
rante toda a Idade Média, as Irmandades do Espírito Santo 
foram as grandes responsáveis pelas actividades assisten-
ciais em todo o país, sendo, a partir do séc. XVI e gradual-
mente, substituídas pelas Misericórdias, facto a que não 

terá sido alheia a subida ao trono do Rei D. Manuel I, que 
sucedeu ao Cardeal D. henrique, seu tio-avô, como Mestre 
da Ordem de Cristo.
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www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional

encontro de tunas académIcas
Na tarde do dia 16 de Abril, a Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais um Encontro de Tunas acadé-
micas, reunindo sócios, suas famílias e amigos, estudantes e até alguns transeuntes entre eles turistas 
alemães e italianos.

A iniciativa contou com a participação de 4 Tunas que 
abrilhantaram esta tarde de convívio. A Villa D’ El Rei Tuna, 
associado colectivo da nossa Casa que este ano celebra 
o seu 20º aniversário e cujos elementos são oriundos do 
município de Vila de Rei; a TASCA / Tuna Académica de 
Setúbal Cidade Amada; a TUE / Tuna da Universidade Eu-
ropeia; e ainda a TUSÓFONA – Real Tuna Lusófona, da 
Universidade Lusófona, que encerrou as actuações já ao 
final da tarde.

O Presidente da Direcção ofereceu a cada tuna um 
exemplar do livro “O Santo Condestável e o Infante”, obra 
da autoria de Francisco de Matos Gomes, editada em 1962 
pela Casa da Comarca da Sertã. Fica pois para a histó-
ria, mais uma edição deste Encontro de Tunas na Casa da 
Comarca da Sertã, que ano após ano se vem tornando já 
uma agradável tradição nas actividades desta Casa Regio-
nal e na freguesia, por onde já passaram algumas dezenas 
de Tunas da Região de Lisboa.



almoço regIonal com emílIa cabrIta
A CCS foi palco de um Almoço Regional no dia 30 de Abril, que contou com a participação de Emília Cabrita.

Acordeonista de renome nacional, Emília Cabrita iniciou 
a sua carreira musical na Casa da Comarca da Sertã, quan-
do os bailes eram das principais actividades das Casas Re-
gionais, promovendo a confraternização entre sócios, suas 
famílias e amigos.

Após o almoço, servido pela empresa Catering dos Sa-
bores e no qual não faltaram os maranhos típicos da região, 
seguiram-se as actuações musicais, primeiro de Gonçalo 
Barata e depois de Emília Cabrita, tendo os dois associa-
dos concluído com uma actuação conjunta, interpretando 
a “Marcha da Casa da Comarca da Sertã”.

A iniciativa teve também por objectivo dar a conhecer 
vivências das Casas Regionais nos anos sessenta e setenta, 
nas quais os convívios, entre conterrâneos e não só, termi-
navam por vezes em casamento. Assim foi com os 3 casais 
de sócios que marcaram presença: Ana Bela Nunes San-
tos e Manuel Defensor Santos, Fernando Nunes e Lurdes 
Nunes, e Maria Emília Santos e Manuel Agostinho Santos, 
tendo estes últimos inclusivamente casado na Casa da Co-
marca da Sertã e aí realizado o Copo de Água, aos quais 

foram entregues diversas lembranças, nomeadamente um 
exemplar do livro “história da Sertã”.

Co-organizada pela Casa da Comarca da Sertã e pela 
União Regional da Freguesia do Sobral, marcaram presen-
ça na iniciativa, nomeadamente, representantes da Liga 
dos Amigos da Freguesia da Isna, da Liga Regional “Os 
Unidos da Freguesia de Álvaro”, da Casa da Comarca de 
Arganil, da Casa Regional de Ferreira do Zêzere e o Presi-
dente da Direcção da Casa do Concelho de Tondela.
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II FEsTA DAs COLECTIvIDADEs E CAsAs REgIOnAIs
No fim-de-semana de 13, 14 e 15 de Maio, realizou-se na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, a 2ª 
edição da Festa das Colectividades e das Casas Regionais.

Organização conjunta da ACRL, ACCL e FCCL, em palco estiveram actuações de ranchos folclóricos, concertinas, 
acordeonistas, fado e outros géneros artísticos, numa grande festa popular aberta todos, com produtos tradicionais a 
cargo das Casas Regionais participantes e jogos tradicionais a cargo das demais colectividades.

A Casa participou com um expositor, a no qual foram disponibilizados diversos produtos típicos dos municípios da 
região, tendo o Grupo de Concertinas da Sertã actuado no sábado à tarde, com o nosso apoio e do Município da Sertã.
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70º anIversárIo da casa da comarca da sertã
 A Casa da Comarca da Sertã festejou o 70º aniversário da sua fundação no dia 21 de Maio, ocasião esco-
lhida para uma visita oficial da ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa ao município da Sertã.

Tal como habitualmente, o ponto de encontro foi a Praça 
de Espanha, em Lisboa, de onde saíram dois autocarros, 
um para sócios, seus familiares e amigos e outro para os 
representantes da ACRL – Associação das Casas Regionais 
em Lisboa - e das Casas da Comarca de Arganil, do 
Concelho de Alvaiázere, do Concelho de Castanheira de 
Pêra, do Concelho de Pampilhosa da Serra, do Concelho 
de Penacova, do Concelho de Tondela, dos Tabuenses, 
Regional de Ferreira do Zêzere e Liga dos Amigos do 
Concelho de Valença.

Após breve paragem na área de serviço de Santarém, 
rumou-se aos Paços do Concelho da Sertã, onde já diversos 
convidados aguardavam a comitiva vinda de Lisboa. No 
Salão Nobre da Autarquia, o Presidente da edilidade, Sr. 
José Farinha Nunes, dirigiu aos presentes uma calorosa 
saudação de boas-vindas. Seguiram-se as intervenções 
do Presidente da Direcção da Casa da Comarca da Sertã, 
agradecendo a amabilidade da Autarquia, bem como do 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, 
Prof. João Manso, terminando a cerimónia com a habitual 
troca de lembranças entre as Casas Regionais presentes e 
a Câmara Municipal da Sertã.

O antigo Seminário das Missões, na freguesia de 
Cernache do Bonjardim, foi o escolhido para dar início aos 
locais a visitar no município. Tal escolha ficou a dever-
se ao facto de nessa propriedade, agora pertencente à 
Sociedade Missionária da Boa Nova, terem existido os 
Paços do Bonjardim, onde D. Nuno Álvares Pereira, Patrono 
da Casa da Comarca da Sertã, terá nascido em 1360. A 
visita foi acompanhada por uma técnica do Turismo da 
Sertã e incluiu uma deposição simbólica de flores junto 
ao relicário de S. Nuno de Santa Maria existente na Igreja.

A Quinta de Santa Teresinha, localizada na freguesia 
do Cabeçudo, propriedade da empresa Santos & Marçal, 
associado colectivo da Casa da Comarca da Sertã, foi o 
local escolhido para o almoço, a que compareceram a 
Vereadora Claudia André do Município da Sertã e o Vereador 
Jorge Tavares do Município de Vila de Rei, e no fim do 
qual se cantaram os parabéns á Casa pelos 70 anos de 
história a promover a região. Seguiram-se as intervenções 
do Presidente da Direcção da Casa, da Vereadora Claudia 
André, de Anabela Antunes, em representação da ACRL - 
Associação das Casas Regionais em Lisboa, do Presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral, Celso Matias da Silva, e do 
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seu antecessor Manuel Luís Farinha. Na sua intervenção, 
o Presidente da Direcção reiterou os agradecimentos 
ao Município pela forma irrepreensível como acolheu 
a comitiva e pela oferta de uma sertã em miniatura a 
todos os presentes, apresentou o powerpoint “70 Anos 
de Fotografias” e  o Ex-Libris criado por David Fernandes 
Silva para a Casa da Comarca da Sertã, o qual foi objecto 
de uma breve contextualização por parte de José Filipe 
Ménendez, da Academia Portuguesa de Ex-Libris. Na 
ocasião, a sócia Maria Amália Garcia recebeu o emblema de 
50 anos de associado das mãos do Presidente da Direcção, 
Clementina Mendes de Oliveira recebeu o emblema de 25 
anos de associado em nome da sua filha, Célia Mendes 
de Oliveira Rato, António Alves recebeu o emblema de 25 
anos de associado, João Nuno Reis recebeu o emblema 
de 25 anos de associado em nome da LAFI - Liga dos 
Amigos da Freguesia de Isna, e Maria Preciosa Miranda 
recebeu o emblema de 25 anos de associado em nome 
de Alberto Galego Joaquim, marido da ex-Presidente da 
Câmara Municipal de Vila de Rei.

Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente 
do Conselho Fiscal, Fernando Carvalho, que sucedeu no 
cargo a Martinho Mendes de Oliveira, representantes da 
Associação Os Amigos da Póvoa de Cambas, do Grupo 
de Amigos da Freguesia da Madeirã, da Liga dos Amigos 
da Freguesia de Isna, da Liga Regional “Os Unidos da 
Freguesia de Álvaro” e da União Regional da Freguesia 

do Sobral, bem como os antigos Presidentes da Direcção 
Manuel Luís Farinha, actual representante da Sertã no 
Conselho Regional, Martinho Mendes de Oliveira, Celso 
Matias da Silva, actual Presidente da Mesa da Assembleia-
Geral, Maria Adelaide Canas, actual Secretária da Mesa da 
Assembleia-Geral, e Irene Cardoso, actual representante 
de Proença-a-Nova no Conselho Regional. 

Dando continuidade ao programa, a técnica de 
turismo destacada pela autarquia para acompanhar 
as visitas, conduziu os participantes pelo centro da 
Vila da Sertã, onde o grupo visitou a Igreja Matriz e a 
Igreja da Misericórdia, recentemente restaurada, com 
paragem junto ao Pelourinho, local onde se localizou a 
antiga Câmara Municipal, demolida no seguimento de um 
incêndio de grandes proporções ocorrido no início do Séc. 
XX. Seguiu-se o Clube da Sertã, local onde está patente 
uma exposição de Angelo Lucas, fotógrafo de guerra e 
sócio da Casa da Comarca da Sertã, cujo edifício inclui o 
Cineteatro Tasso de Figueiredo, sala inaugurada em 1915 
e onde semanalmente são exibidos filmes actuais, graças 
ao apoio da Câmara Municipal da Sertã.

Após breve passagem pela Carvalha, onde o grupo 
se reuniu junto á antiga escola do Conde Ferreira, 
recentemente restaurada e onde se podem ver artesãos a 
trabalhar ao vivo, regressou-se á Quinta de Santa Teresinha 
para o magnífico lanche de despedida que antecedeu o 
regresso a Lisboa.



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

 Julho 
1: Jantar de Fado de Coimbra  - 20h30 
(Sujeito a reserva)

14 a 17 : Expositor da Casa no Festival de Gastronomia 
do Maranho. Sertã

15 a 17 de Julho: 2º Encontro Campista nas Praias do 
Pinhal. Praia Fluvial do Troviscal, Sertã. 
(Sujeito a inscrição)

 Agosto   
10 a 14:  Expositor da Casa na Feira do Pinhal.
Oleiros

 Setembro
9 a 11: 2º Acampamento do Pinhal
Parque de Campismo de Oleiros. 
(Sujeito a inscrição)

20: Palestra “D. Mateus de Oliveira Xavier, Vilarregense 
e Patriarca das Índias” - 18h45 

22: Concerto de Jazz e Bossa Nova 
(Charlotte Joerges & Joel Rendall)  - 19h

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.

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

recItal com tanja sImIc 
QueIroz e joe coronado
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi pal-
co de um Recital de Canto e Piano na noite do dia 
31 de Maio, Dia Nacional das Colectividades.

Tanja Simic Queiroz, natural da Croácia, com formação 
musical em Nova Iorque e que integrou em 2014 e 
2015 o Coro da Orquestra Gulbenkian, acompanhada 
ao piano por Joe Coronado, natural dos Estados Unidos 
da América e que integra a Orquestra Gulbenkian, 
interpretaram diversas melodias, individualmente ou em 
dueto, nomeadamente: habanera - «Carmen» - Georges 
Bizet, As time goes by - «Casablanca» - herman hupfeld, 
Chacun à son goût – «Die Fledermaus» - Joahann Strauss, 
Eu sei que vou te amar – Tom Jobim / Vinicius de Moraes, 
So in love - «Kiss me, Kate» - Cole Porter, Edelweiss - «The 
sound of music» - Richard Rodgers / Oscar hammerstein 
II e What a wonderful world – Georges David Weiss / Bob 
Thiele.

Aos intervenientes o nosso sincero e público 
agradecimento pela excelência das interpretações, 
proporcionando uma magnífica sessão musical.


