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Caros associados,

Fundada em 1946, a Casa da Comarca da Sertã completou em 4 de Feve-
reiro os 71 anos de idade. Idealizada por um grupo de pessoas ligadas aos 
concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como das 
freguesias de Amêndoa e Cardigos do vizinho concelho de Mação, sempre 
procurou promover a região e as suas gentes.

A propósito desta celebração, que este ano se realizará em Oleiros, no dia 
27 de Maio, serão homenageados os sócios que completam os 25 e 50 anos 
de associado, pelo que contamos, desde já, com a vossa presença.

De entre as iniciativas que realizámos no trimestre que ora finda e de que 
damos nota na presente edição, salientamos mais um Baile de Reis, sempre 
com excelente adesão, a exposição de iluminuras de heráldica, da autoria 
de Luís Camilo Alves, o recital organizado a propósito do Dia dos Namorados, 
a festa de Carnaval e, já em Março, o recital organizado a propósito do Dia 
da Mulher. Apesar de não estar ainda definido em absoluto a manutenção 
da nossa Casa nas actuais instalações, continuamos a apostar nas mais va-
riadas iniciativas, tendo como linha norteadora a promoção da nossa região.

De forma a dar seguimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido, 
esperamos poder continuar a contar sempre que possível com o apoio dos 
diversos municípios, a par do relevante contributo dado pelos sócios e ami-
gos da Casa, através das quotizações e de donativos.

No sentido da progressiva modernização da nossa Casa, quero congra-
tular-me pela contínua adesão que o nosso sítio na internet tem registado 
desde 2008, sendo também importante o papel do facebook (Casa Comarca 
Sertã) na divulgação das iniciativas da Casa, dos associados, bem como dos 
municípios da região.

Lamentando naturalmente, cumpre dar pública nota do falecimento de 
dois associados muito próximos da Casa da Comarca da Sertã. Referimo-nos 
a Amílcar Francisco de Oliveira, sócio-fundador, que nos deixou este ano aos 
101 anos de idade, bem como a Virgílio da Costa Silva, sócio benemérito e 
representante do município da Sertã no Conselho Regional, falecido também 
este ano, com 81 anos de idade. Às respectivas famílias endereçamos, uma 
vez mais, sentidas condolências.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



A Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais um Baile de Reis, no dia 8 de Janeiro. Já na 8ª edição, a 
iniciativa teve a participação do acordeonista e organista Gonçalo Barata e do Dúo Jeremias, reunindo 
mais de centena e meia de pessoas, entre sócios, seus familiares e amigos.

GOnçALO BARATA E DúO JEREmIAs nO BAILE DE REIs
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Gonçalo Barata, sócio da Casa da Comarca da Sertã 
(CCS) com raízes familiares no concelho de Oleiros e au-
tor da “Marcha da Casa da Comarca da Sertã”, deu início 
ao baile com músicas populares portuguesas. A actuação, 
muito aplaudida pelos presentes, decorreu até cerca das 
18 horas e trinta minutos, quando o Dúo Jeremias deu 
continuidade ao baile que se prolongou após as 20h30, 
desta vez com danças tradicionais europeias. 

O serviço de Bar ficou a cargo da empresa Catering dos 
Sabores, da sócia Maria Isabel Barata, e incluiu a tradicio-
nal sopa de entulho de Oleiros, salgados diversos e Pão-

-de-Ló da Beira Baixa, entre outros. Tal como as anteriores 
edições, o baile teve entrada gratuita e foi organizada em 
parceria com Tradballs - Associação para Promoção e Di-
vulgação de Arte & Cultura Tradicional, associado colectivo 
da CCS.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional



4
ExpOsIçãO DE ILumInuRAs DE hERáLDIcA
O Salão Nobre da Casa da Comarca Sertã foi palco da inauguração de uma exposição de iluminuras de 
heráldica, na tarde do dia 24 de Janeiro.

Da autoria de Luís Camilo Alves, licenciado em Design 
de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade de Lisboa e que exerce a sua actividade como 
Pintor, Designer Gráfico e Artista Heráldico, com ligação à 
família Ferreira Anjos (Cabeçudo, Sertã), a referida exposi-
ção poderá ser visitada nos dias úteis, mediante marcação, 
até dia 28 de Fevereiro.

Marcaram presença, entre outros, representantes da 
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da 
União Regional da Freguesia do Sobral, da Casa do Con-
celho de Pampilhosa da Serra, da Academia Portuguesa 
de “Ex Libris”, da Associação Portuguesa de Genealogia, 
da Real Associação de Lisboa e da Juventude Monárquica 
Portuguesa.

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital na noite de 14 de Fevereiro, Dia dos 
Namorados, também conhecido por Dia de S. Valentim.

REcITAL DE s. VALEnTIm

A iniciativa teve o apoio do Município de Oleiros e con-
tou com a participação especial de Joe Coronado, da Or-
questra Gulbenkian, ao piano, fagote e canto, e de Andrea 
Luísa Teixeira, Investigadora e Performer, na flauta e piano.

Foram magistralmente interpretadas “Dance of the Bles-
sed Spirits” (Orfeo ed Euridice), de Christoph Willibald 
Gluck, Largo da “Sonata em Dó Maior”, para Fagote e Bai-
xo Contínuo, de Johann Friedrich Fasch, “ Eu sei que vou 
te amar”, de António Carlos Jobim & Vinicius de Moraes, 
“Dança Slavónica”, op. 46, nº. 3, de Antonín Dvorak, “Un-
forgettable”, de Irving Gordon, e “Yesterday”, de Paul Mc-
Cartney, entre outras.



cARnAVAL 2017

AnIVERsáRIO DO TERREIRO DO GAITEIRO

A tarde do passado dia 25 de Fevereiro, sábado, foi escolhida para festejar o Carnaval na Casa da Comar-
ca da Sertã, reunindo sócios, familiares e amigos.

O 8º aniversário do Terreiro do Gaiteiro foi assinalado na Casa da Comarca da Sertã no dia 4 de Março, 
tendo por convidados especiais a Orquestra de Foles e os Gambozinos.

A iniciativa incluiu um concurso de máscaras, no âm-
bito do qual foram atribuídos prémios aos três primeiros 
classificados: Teresa Leal (3º lugar), Célia Melo Bastos (2º 
lugar) e Paula Teixeira (1º lugar).

Marcaram presença, nomeadamente, representantes da 
União Regional da Freguesia do Sobral, da Liga Regional 
Os Unidos da Freguesia de Álvaro e da Casa do Concelho 
de Alvaiázere.

Durante a tarde realizaram-se oficinas de gaita-
-de-foles (repertório de Joaquim Carriço), a cargo de 
Sérgio Castanheira, de manutençao das percussões 
tradicionais, a cargo de Afonso Passos e Tiago Vilela, 
bem como de flauta de tamborileiro, a cargo de Carlos 
Abrunheiro.

Tal como acontece desde 6 de Março de 2009, a 70ª 
edição teve entrada gratuita e foi aberta ao público 
em geral. A iniciativa contou com o apoio da Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior e, tal como nos an-
teriores aniversários, as actuações musicais prolonga-
ram-se noite dentro, em ambiente de sã convivência 
e partilha de experiências.

Como forma de dinamizar a música tradicional por-
tuguesa e a sua prática regular, o Terreiro do Gaiteiro 
foi idealizado por Diogo Leal, Gustavo Portela e Pedro 
Almeida, o primeiro dos quais é sócio da Casa da Co-
marca da Sertã e foi responsável pelas aulas de flauta 
de tamborileiro que a Associação Portuguesa para o 
Estudo e Divulgação da Gaita-de-Foles ministrou na 
nossa Sede.

Cada edição é previamente divulgada através da 
página do Facebook da Casa (Casa Comarca Sertã) e/
ou do Terreiro (Terreiro do Gaiteiro).
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• Paula Cristina Lourenço Teixeira (3378)
• Florinda Mendes Lopes Martins (3379)
• Hélder Ricardo Reis da Silva (3380)
• António Dias Henriques (3381)
• José Ventura Fernandes Domingos (3382)
• José Rosa Gaspar (3383)
• Paulo Jorge Lopes Martins (3384)
• Ana Carla Salgueiro Gomes Paula (3385)
• Joana Sofia Costa Martins (3386)
• Patrícia Daniela Costa Martins (3387)
• David Fernandes Silva (3388)

• Trindade Oliveira Martins (3389)
• Vânia Costa Ramos (3390)
• Maria Isabel de Jesus Gonçalves 

Olivença (3391)
• Rui Manuel Nunes Olivença (3392)
• Maria Regina Neves Xavier Amorim 
Tavares da Silva (3393)

• Higino Valentim Mendes Marçal (3394)
• Hugo Gonçalves Olivença (3395)
• Artur Miguel Nunes Garcia (3396)
• Carlos Filipe Farinha (3397)

• Jorge Emanuel Cardoso Ribeiro (3398)
• helena Maria Murteira Reis (3399)
• Deolinda Maria da Conceição Cur-

velo de Oliveira (3400)
• Manuel Augusto Marques Martins (3401)
• Maria José Afonso Gomes Carva-

lhão Álvares (3402)
• Junta de Freguesia de Troviscal 

(5032)
• ALEP - Associação Alojamento Local 

em Portugal (5033)

nOVOs sÓcIOs

BTL - Feira inTernacionaL de Turismo de LisBoa
A Casa da Comarca da Sertã visitou a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa,  iniciativa que decorreu entre os 
dias 15 a 19 de Março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Os municípios da nossa região marcaram presença no 
expositor do Turismo Centro de Portugal, através da Co-
munidade Intermunicipal do Médio Tejo, de que fazem 
parte os municípios de Mação, Sertã e de Vila de Rei, e da 
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, de que fazem 
parte os municípios de Oleiros e Proença-a-Nova, tendo 
estes últimos marcado também presença no expositor do 
Geopark Naturtejo.

A propósito da edição deste ano do Festival de Gastro-
nomia do Maranho, que se vai realizar na Sertã entre 13 e 
16 de Julho, o município sertaginense realizou uma acção 
de degustação de maranho, bucho, sopa de peixe e cartu-

xinhos de Cernache, aquando da nossa visita, no dia 15 do 
corrente. A  cargo da empresa Santos & Marçal, associa-
do colectivo da nossa Casa, marcaram presença, tendo a 
apresentação sido realizada pela Vereadora Claúdia André, 
que tutela, nomeadamente, o Turismo. Também o municí-
pio de Oleiros, através do Vereador Paulo Urbano, promo-
veu uma acção de degustação de cabrito estonado e ou-
tros produtos locais. A acção, na qual marcaram presença 
os Presidentes da Direcção e do Conselho Fiscal da Casa 
da Comarca da Sertã, realizou-se no expositor do Geopark 
Naturtejo no dia 17 do corrente e ficou a cargo do Hotel de 
Santa Margarida, associado colectivo da nossa Casa.



Aldeia de Xisto

Pub.
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REcITAL DIA DA muLhER
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Piano na noite de 9 de 
Março, Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa contou com a participação especial de Joe 
Coronado, da Orquestra Gulbenkian, ao piano, e de Miles 
Sanchez, natural das Filipinas e residente nos Estados Uni-
dos da América, na voz.

Foram magistralmente interpretadas “Fever” (Michael 
Bublé), “Bewitched” (Frank Sinatra), “En El Cielo” (origi-
nal de Miles Sanchez), “My Funny Valentine” (Sam Smith), 
“É Isso Aí” (Ana Carolina e Seu Jorge) “You Don’t Bring 
Me Flowers” (Barbra Streisand), “A House is not a Home” 
(Dionne Warwick), “Superstar” (Carpenters), entre outras.

BIBLIOTEcA
O acervo da Biblioteca da Casa da Comarca da Sertã conti-

nua a ser enriquecido com obras literárias de referência, fruto 
de doações diversas.

De entre elas destacamos “O Núcleo Familiar dos Três Pas-
torinhos – No Centenário das Aparições de Fátima” (1917-
2017), da autoria de Nuno Barata-Figueira e Luís Cardoso de 
Menezes, o primeiro dos quais é Vice-Presidente da Direcção 
da Casa da Comarca da Sertã, bem como o nº 32 da Revista 
anual “Raízes e Memórias” da Associação Portuguesa de Ge-
nealogia, onde se trata da genealogia da família do Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa, na qual é destacada a sua ascen-
dência oleirense, artigo da autoria de Nuno Barata-Figueira e 
Luís Cardoso de Menezes. Ainda na mesma revista podemos 
encontrar dois artigos onde se aborda a genealogia dos Vis-
condes de Oleiros, o primeiro da autoria de António de Mattos 
e Silva e o outro da autoria de Nuno Barata-Figueira.



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.

 Abril 
18: Visita ao Forte de Sacavém 
Horários disponíveis: 
10h e 15h, mediante marcação prévia (gratuito)

20: Palestra “Dia Internacional Monumentos e Sítios” 
18h30

23: Dia do Livro - “Os Autores da nossa região”
18h30

 Maio   
19 a 21:  Festa Colectividades e Casas Regionais
(Visite o nosso stand na Alameda D. Afonso Henriques)

27: 71º Aniversário da Casa da Comarca da Sertã / 
Passeio a Oleiros
Iniciativa sujeita a inscrição (geral@casacomarcaserta.org)

 Junho
12: Santos Populares, 20h
Jantar sujeito a inscrição, aberto ao público em geral

24: Passeio a Mação
Iniciativa sujeita a inscrição (geral@casacomarcaserta.org)

28: Recital de canto e piano
18h45

AGEnDA

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

meia-maraTona de LisBoa
A 27ª edição da Meia-Maratona de Lisboa EDP, uma 
iniciativa do Maratona Clube de Portugal e da qual 
fazem parte diversas provas, realizou-se no dia 19 
de Março.

Cumprindo a tradição, a Casa da Comarca da Sertã mar-
cou presença na mini-maratona, prova com cerca de 7 Km 
e uma das que se realizam paralelamente à prova principal, 
tendo participado pela 3ª vez na meia-maratona, através 
do sócio Miguel Frias, que concluiu os 21 Km em 1h40m11s.

Pela importância da prática desportiva na manutenção 
de uma vida saudável, renovamos aqui o desafio: seja por 
desporto ou simplesmente por lazer, a correr ou a andar, 
junte-se a nós na próxima edição!


