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Das iniciativas organizadas mais recentemente, destacamos nesta edição 
o Jantar de Fados de Coimbra, no qual relembrámos Carlos Paredes, exímio 
guitarrista e antigo associado da nossa Casa; a 2ª edição do Encontro de 
Campismo nas Praias Fluviais do Pinhal, iniciativa destinada essencialmente 
a campistas em tenda e que se realizou no Troviscal, freguesia do concelho 
da Sertã, graças ao apoio da autarquia presidida por Manuel Nogueira Fi-
gueiredo; o 2º Acampamento do Pinhal, iniciativa que se realizou no Parque 
de Campismo de Oleiros e que contou, nomeadamente, com o apoio do 
Município; e a Palestra “D. Mateus de Oliveira Xavier, Vilarregense e Patriarca 
das Índias”, organizada a propósito do Dia do Município de Vila de Rei  e 
que teve por orador o Prof. Doutor Teotónio R. de Souza, natural de Goa. De 
referir que esta última iniciativa, já realizada em Setembro, contou com a 
presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei e de diver-
sos familiares de D. Mateus de Oliveira Xavier.

Tal como vem sendo habitual, a nossa Casa teve um expositor no Fes-
tival de Gastronomia do Maranho, na Sertã, bem como na Feira do Pinhal, 
em Oleiros. A todos quantos tornaram possível a nossa participação, em 
particular ao Convento da Sertã hotel e ao hotel de Santa Margarida, que 
disponibilizaram gratuitamente o alojamento, deixamos os nossos sinceros 
agradecimentos.

No trimestre que agora finda, cumpre ainda referir a participação da nossa 
Casa no 34º Aniversário da Casa do Concelho de Alvaiázere; na sessão de 
apresentação do Livro “Troviscal e a sua história”, da autoria do sócio Rui 
Pedro Lopes e editado pela Junta de Freguesia do Troviscal; na Inauguração 
da XXVII Feira de Enchidos, Queijo e Mel, em Vila de Rei: e na Inauguração 
da 3ª edição do Festival PROVART, de cerveja artesanal, na Sertã.

Fazemos votos que as iniciativas previstas para o próximo trimestre sejam 
do vosso agrado.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um jantar de Fados de Coimbra no dia 
1 de Julho.

JAnTAR DE FADOs DE COImbRA 
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A iniciativa referida, que teve por objectivo principal re-
lembrar Carlos Paredes (1925-2004), compositor, guitarris-
ta exímio e antigo sócio da Casa, contou com a participa-
ção especial do Grupo “Rumar a Coimbra”, bem como do 
associado Manuel de Magalhães Nogueira, que se juntou 
ao Grupo para interpretar algumas músicas.

No serão, que começou com um instrumental de Carlos 
Paredes, intitulado “Verdes Anos”, foram interpretados di-
versos temas célebres como “Feiticeira”, “Trova do vento 
de passa”, “Samaritana” e a balada de despedida “Coimbra 
tem mais encanto”.

O Grupo “Rumar a Coimbra”, cuja apresentação formal 
se realizou nesse mesmo dia, é composto por Miguel Ra-
malhosa (voz), consultor de comunicação, Armando Pe-
reira (viola), engenheiro industrial, e Rui Morais (guitarra), 
engenheiro informático.

Marcaram presença, entre outros, os ex-Presidentes da 
Direcção da Casa da Comarca da Sertã Manuel Luís Fari-
nha, Celso Matias da Silva e Maria Adelaide Canas, bem 
como representantes da Liga Regional “Os Unidos da Fre-
guesia de Álvaro, da Liga de Amigos da Freguesia de Isna 
e da União Regional da Freguesia do Sobral.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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2º EnCOnTRO DE CAmpIsmO nAs pRAIAs FLuvIAIs 
DO pInhAL 
A iniciativa realizou-se na Praia Fluvial do Troviscal, concelho da Sertã, entre 15 e 17 de Julho, sendo 
principalmente destinada a campistas em tenda.

Organizada pela Secção de Campismo da Casa da Co-
marca da Sertã, no âmbito da edição de 2016 do Festival 
de Gastronomia do Maranho, a iniciativa contou com o 
apoio da Câmara Municipal da Sertã, da Junta de Fregue-
sia do Troviscal e da Federação de Campismo e Montanhis-
mo de Portugal.

No sábado realizou-se um almoço na Praia Fluvial, cer-
tamente uma das mais emblemáticas da região, oferecido 
pela Junta de Freguesia do Troviscal e que contou, nomea-
damente, com a presença de Manuel Nogueira Figueiredo, 
Presidente da referida Autarquia. Seguiu-se uma visita á 
Igreja Matriz do Troviscal, dedicada a S. Vicente e que, 
apesar de muito alterada no séc. XX, mantem algumas 

peças da época em que estava dependente da Ordem de 
Malta, nomeadamente uma pia baptismal, ao edifício onde 
está sediada a Junta de Freguesia, bem como á Igreja do 
Carvalhal, que encerra uma preciosidade: um altar-mor do 
início do séc. XVII, com uma imagem antiga de S. Bartolo-
meu, provenientes da antiga Igreja, cujas ruínas também 
foram visitadas tendo por guia o Presidente da Autarquia.

Nesse mesmo dia á noite e domingo, os participantes ti-
veram oportunidade para visitar o Festival de Gastronomia 
do Maranho, certame de referência na região e com cres-
cente relevância a nível nacional, bem como alguns alguns 
locais e monumentos da Vila da Sertã, também conhecida 
por Princesa da Beira.

Pub.



FEsTIvAL DE GAsTROnOmIA DO mARAnhO 
A 6ª edição do Festival de Gastronomia do Maranho, iniciativa organizada pela Câmara Municipal da Ser-
tã, contou 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 quarta vez consecutiva.

Inaugurado por José Farinha Nunes, Presidente do 
Município da Sertã, e pelo Secretário de Estado das Au-
tarquias Locais, Carlos Miguel, após inauguração da nova 
sede da Junta de Freguesia da Sertã, na requalificada Es-
cola do Conde de Ferreira, a Alameda da Carvalha recebeu 
entre 14 e 17 de Julho mais uma edição deste festival de 
gastronomia que é já uma referência a nível nacional.

No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido pela 
Câmara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios 
da Casa, estiveram em destaque duas telas da autoria 
do sócio Fernando Marçal, natural da Sertã, tendo sido 
disponibilizados materiais promocionais dos concelhos de 
Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem 
como diversas obras literárias, entre as quais destacamos 
“Arte por terras de Nun’ Álvares”, cuja edição teve o apoio 
dos Municípios de Proença-a-Nova e da Sertã, bem como 
da Casa da Comarca da Sertã.

O hotel de Santa Margarida, unidade hoteleira de refe-

rência em Oleiros e nosso associado colectivo, foi escolhi-
do para realizar uma degustação de produtos oleirenses, 
de entre os quais se destacou o cabrito estonado, com 
coordenação a cargo do Chef André Ribeiro e na qual mar-
caram presença, nomeadamente, António José Simões, 
Adjunto do Presidente do Município da Sertã, e a Chef Mó-
nica Pereira, vencedora do Chefs’ Academy 2014, e Car-
los Marçal, empresário hoteleiro sertaginense responsável 
pela Santos & Marçal.

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 nossa 
Casa, tendo a Confraria do Leitão da Bairrada participado 
a convite da Câmara Municipal da Sertã. Também a em-
presa Carnes Simões, de António Simões, associado sócio 
da Casa da Comarca da Sertã, marcou presença com um 
expositor.
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hIsTóRIA DO TROvIsCAL Em LIvRO 

FEIRA DO pInhAL 2016 

O Livro “Troviscal e a sua história”, da autoria de Rui Pedro Lopes e editado pela Junta de Freguesia do 
Troviscal, foi apresentado publicamente no dia 24 de Julho na Igreja Matriz do Troviscal, na presença do 
Bispo de Portalegre-Castelo Branco.

A XVI Feira do Pinhal, iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Oleiros, contou 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.

Rui Pedro Lopes, sertaginense de nascimento, é 
jornalista do Jornal Público e sócio da Casa da Comarca 
da Sertã. Entusiasta do estudo e divulgação da história, 
cultura e tradições locais, é autor do livro “Sertanense: 
75 anos de história” e de “história da Sertã”, este último 
editado pela Câmara Municipal da Sertã, a propósito das 
comemorações dos 500 Anos do Foral dado pelo Rei D. 
Manuel I, em 1513, á Vila da Sertã.

A sessão de apresentação contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal da Sertã, José Farinha 
Nunes, e da Vereadora Claudia André, responsável pelo 
Pelouro do Turismo, entre diversos autarcas sertaginenses 
e demais convidados, tendo a Casa da Comarca da Sertã 
sido representada pelo sócio Pedro Fernandes.

Seguiu-se um animado convívio entre as várias centenas 
de participantes, com música e porco assado no espeto.

Inaugurada pelo Dr. Fernando Jorge, Presidente do 
Município de Oleiros, e pelo Secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvimento Rural, Engº Amândio 
Torres, na presença de diversos autarcas do concelho e 
demais convidados, o recinto de Feiras recebeu entre 10 e 
14 de Agosto mais uma edição deste certame que é já uma 
referência a nível nacional.

No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido pela 
Câmara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios da 
Casa, foram disponibilizados materiais promocionais dos 
concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila 
de Rei, bem como diversas obras literárias, entre as quais 
destacamos “Arte por terras de Nun’ Álvares”, obra da ▶
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2º ACAmpAmEnTO DO pInhAL Em OLEIROs 
O Parque de Campismo de Oleiros, junto à Praia Fluvial do Açude Pinto, foi o local escolhido para o 2º 
Acampamento do Pinhal, iniciativa organizada pela secção de Campismo e Montanhismo da Casa da Co-
marca da Sertã e que se realizou entre 9 e 11 de Setembro.

autoria do Prof. Vítor Serrão e da Dra. Ana Maria Farinha, 
cuja edição teve o apoio dos Municípios de Proença-a-
Nova e da Sertã, bem como da Casa da Comarca da Sertã.

O Dia do Concelho foi assinalado no dia 15 de Agosto, 
com um apelativo programa especialmente preparado 
para o efeito e que teve início na madrugada de domingo 
para segunda-feira com o espectáculo “Um pouco mais de 
brilho”, a cargo da Pirotecnia Oleirense, associado da Casa 
da Comarca da Sertã.

O referido acampamento registou uma das maiores 
representações de clubes do presente ano, tendo marcado 
oficialmente presença 19 clubes, de norte a sul de Portugal, 
reunindo perto de uma centena de campistas.

Logo na sexta-feira, os participantes tiveram animação 
nocturna, com degustação de produtos regionais 
oferecidos por empresários locais, nomeadamente licores 
da Sabores de Oleiros. O programa de sábado teve início 
com a cerimónia de abertura, na qual marcou presença 
o Coordenador do Conselho Regional Centro-Sul da 
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. Na 
ocasião, a representante do Município de Oleiros, Engª 
Inês Martins, juntamente com o Coordenador da Secção 
de Campismo e Montanhismo da Casa da Comarca da 
Sertã, Engº João Valente, procederam à entrega oficial de 
lembranças do Município e da Casa aos representantes 
dos clubes participantes, terminando a sessão com um 
brinde com vinho oferecido pela Casa Fernandes. Da 
parte da tarde seguiu-se uma visita a alguns locais da 
Vila de Oleiros e que incluiu o Posto de Turismo, a Igreja 
da Misericórdia, a Igreja Matriz e a Capela da Senhora 
Mãe dos homens, visita proporcionada pela Câmara 
Municipal de Oleiros e que terminou junto à Capela do 

Espírito Santo, com um agradável momento gastronómico. 
Ainda no sábado à noite, após o jantar convívio entre 
os participantes, teve lugar o tradicional fogo de campo, 
seguindo-se uma queimada galega.

A iniciativa, que teve o apoio da Federação de Campismo 
e Montanhismo de Portugal e da Câmara Municipal de 
Oleiros, bem como do Parque de Campismo de Oleiros, 
terminou no domingo, com o arrear das bandeiras dos 
clubes oficialmente representados.



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 
1: Inauguração da Exposição de Pintura de Fernando 
Marçal - 16h
(Visitável até 30 de Outubro, mediante marcação)

20: Noite de Fados com Jantar - 20h30
(Pode trazer alimentos não perecíveis para o Banco Alimentar 
da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior)

 Novembro   
12:  Magusto - a partir das 15h30

12: Inauguração da Exposição de Pintura de Isabel 
Olivença  - 16h
(Visitável até 20 de Novembro, mediante marcação)

 Dezembro
6: Inauguração da Exposição de Pintura de Luís Camilo 
Alves - 18h45
(Visitável até final de Dezembro, mediante marcação)

17: Venda de Natal - a partir das 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.

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

pALEsTRA sObRE D. mATEus 
DE OLIvEIRA XAvIER

O Salão Nobre da nossa Casa foi palco da palestra 
“D. Mateus de Oliveira Xavier, Vilarregense e 
Patriarca das Índias” no dia 20 de Setembro.

Organizada a propósito do Dia do Município de Vila 
de Rei, que se assinala a 19 de Setembro, a iniciativa 
teve por orador o Prof. Doutor Teotonio R. de Souza, 
Professor Catedrático Emérito da Universidade Lusófona, 
especialista em história da religião católica e da presença 
portuguesa na Índia, contando com a presença do Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Dr. Paulo 
César Laranjeira Luís, bem como do Vereador Jorge 
Tavares. 

Marcaram presença diversos familiares de D. Mateus 
de Oliveira Xavier, descendentes de algumas das suas 
irmãs, o que conferiu, naturalmente, maior relevância à 
homenagem.

A iniciativa terminou com uma degustação de produtos 
vilarregenses, nomeadamente enchidos, presunto, broa e 
mel.


