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Caros associados,

Ao longo de 2016, muitas foram as iniciativas realizadas, algumas delas 
naturalmente mais relevantes, como o aniversário da nossa Casa, ocasião 
em que se presta uma justa homenagem aos sócios mais antigos. A este pro-
pósito cumpre naturalmente salientar o 101º aniversário de Amílcar Francis-
co de Oliveira, sócio-fundador natural do concelho de Sertã e a quem dese-
jamos as maiores felicidades. De entre as iniciativas realizadas neste último 
trimestre, destacamos a exposição de pintura de Fernando Marçal, a Noite 
de Fados com Jantar, o Magusto, no âmbito do qual foi inaugurada uma 
exposição de pintura de Rui Olivença, bem como a tradicional Venda de Na-
tal. 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 Madeirã, 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 re-
gião. No âmbito da Secção de Campismo, relembramos que a nossa Casa 
emite a licença desportiva com as seguintes vantagens: descontos em par-
ques de campismo, seguro de campista, possibilidade de participação em 
actividade como acampamentos, caminhadas, provas de escalada, etc., bem 
como descontos em combustível. Fazemos votos de poder continuar a contar 
convosco, tanto no que respeita à participação nas iniciativas que pretende-
mos realizar, bem como apoiando financeiramente a nossa Casa através de 
donativos e da regularização das quotas. A concluir, renovo os nossos votos 
de um Santo Natal e que 2017 nos traga boas notícias quanto à continuidade 
da nossa Casa na Sede que ocupa desde 1956.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



O Salão Nobre da Casa da Comarca Sertã foi palco da inauguração da exposição de pintura “Recomeço”, 
no dia 1 de Outubro.

A Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” (LRUFA), sócio colectivo da Casa da Comarca da 
Sertã que desenvolve a sua acção em prol dessa freguesia do município de Oleiros, realizou no dia 8 de 
Outubro a 3ª edição da “Festa das Vindimas”.

InAuguRAçãO DA ExpOsIçãO DE pInTuRA “REcOmEçO”

ÁLvARO REcEbEu A 3ª EDIçãO DA “FEsTA DAs vInDImAs”
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Da autoria de Fernando Marçal, natural da freguesia e 
concelho da Sertã, a referida exposição de trabalhos a óleo, 
acrílico e aguarela teve o apoio da Junta de Freguesia da 
Sertã e do Município da Sertã e pôde ser visitada até dia 
30 de Outubro. Antecedendo a inauguração realizou-se 
um apontamento musical a cargo do grupo “Musicanos”, 

composto por elementos da ACSA - Universidade Sénior 
de Algés.

Marcaram presença, entre outros, representantes da 
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da 
União Regional da Freguesia do Sobral.

A iniciativa teve início com uma arruada pelo Grupo de 
Bombos do GAIO, associação que desenvolve a sua acção 
em prol da freguesia de Orvalho, no município de Oleiros 
e também sócio colectivo da nossa Casa, e incluiu um al-
moço no Restaurante “Olhar o zêzere”, no qual marcaram 
presença, nomeadamente, o Presidente e o Vice-Presiden-
te da Direcção da Casa da Comarca da Sertã.

Após o almoço seguiu-se nova actuação do Grupo de 
Bombos do GAIO, antecedendo o sorteio das rifas e o lei-
lão das ofertas que sócios e outros amigos generosamente 
levaram para o efeito. Na ocasião foram também assina-
lados os 48 anos da fundação da LRUFA, tendo o excelen-
te bolo de aniversário sido oferecido por Irene Fernandes, 

mãe do sócio Pedro Fernandes, que ofereceu ainda diver-
sos produtos regionais servidos no lanche-convívio.
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8ª nOITE DE FADOs
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais uma noite de fados com jantar, no dia 20 
de Outubro.

Já na 8ª edição, a iniciativa registou uma excelente ade-
são, prolongando-se noite dentro. Foi um serão animado, 
no qual diversos sócios, seus familiares e amigos, mar-
caram presença e deram o seu contributo para o Banco 
Alimentar da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

A presente edição contou com a participação especial 
do grupo Rumar a Coimbra, com Miguel Ramalhosa na voz, 
com Armando Pereira na viola e Rui Morais na guitarra. 
Cantaram ainda Ruca Fernandes, Dionísio Camacho e Vic-
tor Manoel, em representação das Casas do Concelho de 
Pampilhosa da Serra e de Tondela, respectivamente, Rui 
Santos que, juntamente com Gonçalo Barata, representou 
a Casa da Comarca da Sertã na 3ª edição do concurso 
“Grande Noite do Fado de Santa Maria Maior”, bem como 

João Rocha, Acácio Correia e Maria Augusta Amaral, que 
integram o grupo MUSICANOS da ACSA/USILA - Universi-
dade Sénior de Algés. 

Marcaram presença, nomeadamente, Manuel Luís Fari-
nha, Celso Matias e Irene Cardoso, ex-Presidentes da Di-
recção da Casa, Elísio Chaves, Presidente da Direcção da 
Casa do Concelho de Tondela, bem como representantes 
da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, da 
União Regional da Freguesia do Sobral, da Associação Por-
tuguesa de Genealogia e da Real Associação de Lisboa.

A presente edição contou com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Santa Maria Maior, bem como do Restaurante 
Santa Rita, de que é co-proprietário Paulo Henriques Luís, 
sócio com raízes familiares no concelho de Oleiros.



gALA FInAL DA gRAnDE nOITE DO FADO DE sAnTA 
mARIA mAIOR 2016

InAuguRAçãO DE EsTÁTuA DE D. nunO ÁLvAREs pEREIRA

A Gala Final da 3ª edição da Grande Noite do Fado de Santa Maria Maior, tendo por convidado especial o 
fadista Hélder Moutinho, realizou-se no Coliseu de Lisboa, no dia 31 de Outubro.

O Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Câmara Municipal de Lis-
boa, Dr. Fernando Medina, inauguraram uma estátua de D. Nuno Álvares Pereira, na tarde do dia 6 de 
Novembro.

Após as actuações dos concorrentes, seguiram-se ac-
tuações de alguns fadistas convidados, nomeadamente de 
Artur Batalha, alvo de uma singela homenagem por parte 
da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

Organizado pela Junta de Freguesia de Santa Maria 
Maior, autarquia onde o fado é uma realidade, o concurso 
contou com a participação de doze colectividades da fre-
guesia, entre as quais a Casa da Comarca da Sertã, que 

participou inscrevendo Rui Santos e Gonçalo Barata, os 
quais, muito embora não tenham sido apurados para a 
final, representaram dignamente a nossa Casa.

Na Gala Final marcaram presença dirigentes e represen-
tantes das diversas colectividades com sede na freguesia, 
tendo a Casa da Comarca da Sertã sido representada pelo 
Presidente da Direcção.

Da autoria de Augusto Cid, a referida estátua, que fica 
localizada no cimo da Av. Torre de Belém, no Restelo, foi 
benzida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Cle-
mente. Em nome da Comissão São Nuno de Santa Maria, 
D. Nuno van Uden felicitou o Município de Lisboa e os 
lisboetas pela concretização, através do orçamento parti-
cipativo, desta aspiração antiga e merecida, salientando a 
relevância e a actualidade do exemplo de vida de D. Nuno 
Álvares Pereira.

Nuno de Santa Maria, oitavo santo português, foi ca-
nonizado em Roma no dia 26 de Abril de 2009, numa ce-
lebração presidida pelo Papa Bento XVI. Nascido a 24 de 
Junho de 1360, em Cernache do Bonjardim, concelho da 
Sertã, pelo que é Patrono da Casa da Comarca da Sertã, 
veio a receber o título de «Condestável do Reino» devido 
aos méritos na guerra de 1385 entre Portugal e Castela e 
faleceu em 1431, no Convento do Carmo, em Lisboa.

Marcaram presença, nomeadamente, SSAARR os Du-
ques de Bragança, acompanhados pelo Príncipe da Beira, 
tendo a Casa da Comarca da Sertã sido representada pelo 
Presidente da Direcção, Engº Pedro Amaro.
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mAgusTO 2016
O magusto da Casa da Comarca da Sertã realizou-se no dia 12 de Novembro, reunindo cerca de uma cen-
tena de convivas, entre sócios, seus familiares e amigos.

Não faltaram as tradicionais castanhas, assadas pelos 
sócios José Domingues Mendes e Jaime Amaro Mendes 
Barata, bem como uma excelente jeropiga da freguesia 
do Orvalho, oferecida pelo sócio Armindo Augusto Ramos.

No âmbito da iniciativa foi inaugurada uma exposição 
de pintura da autoria de Rui Olivença, a qual pôde ser 
visitada até 4 de Dezembro, com leitura de poemas por 
Isabel Olivença (Misa), autora do livro “POEMAR”, ambos 

associados da Casa da Comarca da Sertã, bem como por 
alguns convidados do casal.

No final da tarde procedeu-se ao habitual sorteio de rifas, 
tendo o 1º prémio sido um exemplar do livro “O Núcleo 
Familiar dos Três Pastorinhos”, obra escrita em co-autoria 
pelo Vice-Presidente da Casa da Comarca da Sertã, Dr. 
Nuno Barata-Figueira, a propósito do 1º Centenário das 
Aparições de Fátima.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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AcRL cELEbRA 9º AnIvERsÁRIO
A Associação das Casas Regionais em Lisboa (ACRL) celebrou o 9º aniversário da sua fundação no dia 27 
de Novembro, com um almoço no Restaurante Caravela D’Ouro, em Algés.

Após a intervenção da Vice-Presidente da ACRL, Dra. 
Anabela Antunes, que é também Presidente da Direcção 
da Casa do Concelho de Ferreira de zêzere, seguiram-se as 
intervenções dos restantes Vice- Presidentes da Direcção, 
José Bernardes pela Casa do Concelho de Penacova, Carlos 
Manuel A. Luís pela Casa da Comarca de Arganil e Pais de 
Almeida pela Casa dos Tabuenses, bem como os discursos 
de felicitações e a habitual entrega de lembranças por 
partes das Casas Regionais presentes. O programa teve 
continuidade com música ao vivo, permitindo um animado 

baile, tendo terminado já ao final do dia, com a abertura 
do bolo de aniversário, com a presença do Presidente da 
Direcção da ACRL, Joaquim Brito, que é também Presidente 
da Direcção da Casa do Concelho de Arcos de Valdevez.

A Casa da Comarca da Sertã, representada pelo 
Presidente da Direcção, Engº Pedro Amaro, ofereceu um 
exemplar do 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.

101º AnIvERsÁRIO DE AmíLcAR FRAncIscO DE OLIvEIRA
No dia 26 de Novembro, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco do almoço comemo-
rativo do 101º Aniversário do sócio-fundador Amílcar Francisco de Oliveira.

Pai, avô e bisavô, sertaginense por nascimento, é sócio 
da Casa da Comarca da Sertã desde 2 de Janeiro de 1947, 
tinha então 31 anos de idade. Benfiquista de coração, Clu-
be de que se orgulha de ser um dos sócios mais antigos, 
é sócio da CCS com o nº 27, sendo actualmente o único 
sócio-fundador que pode testemunhar na primeira pessoa 
a fundação da Casa em 1946 e a sua evolução ao longo 
dos 70 anos de existência em prol dos concelhos de Olei-
ros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como das 
freguesias de Amêndoa e Cardigos do concelho de Mação 
e das suas gentes.

Após o almoço, servido pelo Restaurante Ponte Velha, 
da Sertã, seguiram-se as intervenções do Presidente da 
Direcção da CCS, Engº Pedro Amaro, do Vogal do Execu-
tivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Manuel 
Medeiros, do Presidente da Associação das Colectividades 
do Concelho de Lisboa, Pedro Franco, do Presidente da 
Casa do Concelho de Tondela e Presidente do Conselho 
Fiscal da Associação das Casas Regionais em Lisboa, Dr. 
Elísio Chaves, e do Presidente da Mesa da Assembleia-Ge-
ral, Dr. Celso Matias da Silva, com entrega de lembranças, 
ocasião em que o homenageado foi agraciado com o Pinho 
de Ouro, distinção máxima atribuída pela CCS.



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

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.

vEnDA DE nATAL
A edição de 2016 da Venda de Natal da Casa da Comarca da Sertã realizou-se no dia 17 de Dezembro 
e teve como ponto alto a actuação do Grupo Coral do Sertanense, que interpretou diversas músicas 
alusivas à quadra natalícia.

De seguida teve lugar a apresentação do livro “O 
Troviscal e a sua História”, da autoria de Rui Pedro Lopes, 
jornalista e sócio da nossa Casa, em cuja sessão marcaram 
presença o Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal 
e demais membros do executivo e da Assembleia de 
Freguesia.

Os visitantes tiveram oportunidade de comprar lem-

branças a preços convidativos, entre livros e diversos 
produtos regionais, nomeadamente os maranhos e bucho, 
para além da doçaria regional, nomeadamente filhós de 
cova da Sertã, bem como o licor de marmelo e a aguar-
dente de medronho, oriundos de Oleiros. 

A presente edição teve a colaboração das empresas ser-
taginenses CASEL e Santos & Marçal.

Pub.


