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Caros Associados,
 
De entre as iniciativas que realizámos no trimestre que ora finda e de que 

damos nota na presente edição, salientamos o recital de canto e piano com 
Joe Coronado e Pessoa Júnior, a palestra sobre talha dourada, realizada no 
âmbito da edição de 2017 do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,  
a sessão sobre os autores da nossa região, organizada a propósito do Dia 
Mundial do Livro, a participação da nossa Casa em mais uma edição da Festa 
das Colectividades e Casas Regionais e no âmbito da qual actuou, a nosso 
convite, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros, o aniversário da nossa 
Casa, que teve lugar em Oleiros, bem como um recital de canto, piano e 
fagote com Joe Coronado e Glauco César II, já no final de Junho.

Apesar do processo judicial que condicionará a manutenção da nossa Casa 
nas actuais instalações ainda estar a decorrer, cumpre-me dar nota pública 
de que já foi conhecida a decisão em 1ª Instância, a qual, infelizmente, não 
nos foi favorável. Assim sendo, deixamos aqui um apelo público no sentido 
de se encontrar outras instalações que permitam que a Casa da Comarca da 
Sertã continue activa e a promover a nossa região e as suas gentes.

Esta será a última edição em papel do nosso Agulha de Pinho, importante 
veículo de comunicação da nossa Casa e que tem sido ininterruptamente 
publicado desde a sua criação, nos anos 90 e com novo design gráfico desde 
2009. Será, no entanto, enviado via e-mail e continuará a ser disponibilizado 
em formato digital no nosso sítio da internet. Tal decisão, para além de estar 
relacionada com o facto de cada vez mais as pessoas preferirem as versões 
electrónicas, permitirá, igualmente uma redução de custos com a sua produ-
ção e envio, questão sensível devido à situação delicada que atravessamos.

Nunca é demais relembrar que, para podermos dar seguimento ao traba-
lho que vem sendo desenvolvido, contamos, naturalmente, com o contributo 
dado pelos sócios e amigos da Casa, através das quotizações e de donativos, 
bem como com o apoio dos diversos municípios da região. Cumpre registar, 
com grata satisfação, um cada vez maior envolvimento da Junta de Fregue-
sia de Santa Maria Maior, em Lisboa, consubstanciado num protocolo que 
teve início em 2016 e foi renovado em 2017.

 
Contamos com todos!
 
Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Piano no final de tarde do 
dia 17 de Abril, numa viagem pela música americana, brasileira e portuguesa.

REcITAL DE cAnTO E PIAnO
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Com Pessoa Júnior e Ellen Rabiner na voz, individual-
mente ou em dueto, acompanhados ao piano por Joe 
Coronado, foi interpretado um repertório apaixonante de 
compositores tão diferentes entre si, como Stephen Son-
dheim (Send in the Clowns), Dolores Duran (A Noite do 
Meu Bem) ou Pedro Ayres de Magalhães ( Haja O Que 
Houver, tema celebrizado pelos Madredeus), mas com 
uma coisa em comum, a própria paixão reflectida nas suas 
obras.

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

Marcaram presença, nomeadamente, representantes da 
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da 

União Regional da Freguesia do Sobral, bem como o Pre-
sidente da Casa do Concelho de Tondela e Vice-Presidente 
da ACRL - Associação das Casas Regionais em Lisboa, Dr. 
Elísio Luís Chaves.

DIA InTERnAcIOnAL DOs MOnuMEnTOs E síTIOs 2017
No dia 20 de Abril, pelas 19 horas, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu a palestra “”É 
Ouro!!! Ouro sobre Azul! - A Talha Dourada em Portugal e nos concelhos da região da Comarca da Sertã”.

Organizada no âmbito 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.

Na sua alocução, referiu que a talha dourada assume 
em Portugal e nos territórios portugueses no mundo uma 
magnitude que não é visível em qualquer outro país do 
mundo, com exemplos concretos de norte a sul de Portugal. 
A uma arquitetura pobre, imposta por Trento e abraçada 
pelos arquitetos e engenheiros portugueses, corresponde 
uma exuberância decorativa, onde talha, azulejo, estuque 
e pintura mural se aliam para atingir a máxima barroca, 
defendida por Gian Lorenzo Bernini, do “bello composto”. 
Na apresentação foi abordada esta vertente, a aplicabili-
dade da talha e analisados os processos de execução da 
talha dourada, policroma, estofada e encarnada.

Marcaram presença, nomeadamente, representantes 
da Liga de Amigos da Freguesia de Isna, da Liga Regional 
“Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, da União Regional da 
Freguesia do Sobral e da Casa do Concelho de Alvaiázere, 
tendo sido servido um Porto de honra, a cargo de Catering 
dos Sabores.
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DIA MunDIAL DO LIvRO

Em ambiente informal, foram abordadas diversas obras literárias que integram o acer-
vo da Biblioteca da Casa, nomeadamente da autoria de Martinho Mendes de Oliveira, 
Alda Barata Salgueiro,  João Mattos e Silva, João Afonso Machado, Rui Pedro Lopes, 
Nuno Barata-Figueira, Maria Isabel Olivença, sob o pseudónimo de Misa, e Victor Car-
doso, sob o pseudónimo de hélio Proença. Mereceu especial referência o livro “Um 
Encantador Apelo das Raízes”, com leitura de alguns poemas, obra recentemente edi-
tada pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova e que o sócio Victor Cardoso, seu Autor, 
amavelmente nos enviou.

Foram ainda relembrados diversos autores já desaparecidos, nomeadamente o Padre 
Manuel Antunes, ilustre pensador e pedagogo do século passado, natural da Sertã e an-
tigo sócio da nossa Casa, José Cardoso Pires, escritor natural de Vila de Rei e cujo nome 
foi atribuído à Biblioteca Municipal Vilaregense, o Comendador Sebastião Alves, natural 
de Proença-a-Nova, benemérito local e antigo sócio da Casa, bem como o Capitão Isidro 
Gaio, natural de Vila de Rei e antigo sócio da Casa da Comarca da Sertã.

De 28 a 30 de abril, a vila de Cernache do Bonjardim foi palco da 5ª edição da Romaria a São Nuno de 
Santa Maria (D. Nuno Álvares Pereira), patrono da Casa da Comarca da Sertã e de outras entidades, tal 
como o Exército, a qual foi marcada pela presença das Relíquias de São Nuno, passados 56 anos das Co-
memorações Condestabrianas.

ROMARIA A s. nunO DE sAnTA MARIA

O concerto com a Banda do Exército, do Destacamento 
do Porto, marcou o início da Romaria, na Igreja do Semi-
nário das Missões. Sábado, a sede da União de Freguesias 
de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais, foi palco 
da homenagem póstuma a Diamantino Calado Pina, antigo 
Presidente daquela união de freguesias, no âmbito da qual 
usaram da palavra, nomeadamente,  Mário Simões, actual 
Presidente, bem como José Farinha Nunes, Presidente da 
Câmara Municipal da Sertã, que destacou que a home-
nagem “é justa e é devida pois todos sabemos quanto o 
fazia feliz o empenho e a dedicação que sempre colocou 
em prol da sua Terra e dos seus conterrâneos.” O extenso 
programa das festividades no sábado, que incluiu diversas 
actividades ao longo do dia, contou com a presença de 
Pedro Fernandes, em representação da Casa da Comarca 
da Sertã, tendo a Romaria terminado no domingo à noite.

A Casa da Comarca da Sertã assinalou ontem o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, numa sessão 
em que foram relembrados diversos autores com estreita ligação aos municípios da região.



PADRE MAnuEL AnTunEs RELEMbRADO nO DIA DA EuROPA

III FEsTA DAs cOLEcTIvIDADEs E cAsAs REgIOnAIs

A CCS assinalou o Dia da Europa a 9 de Maio, aproveitando para relembrar a actualidade a diversos níveis, 
nomeadamente em relação à Europa, do pensamento do sertaginense Padre Manuel Antunes.

No fim-de-semana de 19, 20 e 21 de Maio, realizou-se na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, a 3ª 
edição da Festa das Colectividades e das Casas Regionais.

Foi orador o Doutor José Eduardo Franco, ex-Presidente 
da Direcção do Instituto Europeu de Ciências da Cultura 
Padre Manuel Antunes, Coordenador-Geral da Obra Com-
pleta do Padre Manuel Antunes editada pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian e sócio honorário da CCS.

Doutor honoris Causa pela Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa, onde leccionou, o Padre Manuel An-
tunes nasceu na Sertã a 3 de Novembro de 1918 e faleceu 
a 18 de Janeiro de 1985, em Lisboa. No 20° aniversário 
da sua morte realizou-se um Congresso Internacional su-
bordinado ao tema Padre Manuel Antunes: Interfaces da 
Cultura Portuguesa e Europeia, tendo a Casa da Comarca 
da Sertã participado activamente na sua organização.

Na iniciativa, que contou ainda com a participação da 
Dra. Susana Alves de Jesus, Presidente da Direcção do 
Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel An-
tunes,  marcaram presença, nomeadamente, representan-

tes da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e 
da União Regional da Freguesia do Sobral, bem como o 
Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Genealogia 
e o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da ALDRABA 
– Associação do Espaço e Património Popular.

Organização conjunta da ACRL, ACCL e FCDL, em palco 
estiveram actuações de ranchos folclóricos, grupos de ca-
vaquinhos, grupos de cantares, concertinas, acordeonistas, 
fado e outros géneros artísticos, numa grande festa po-
pular aberta todos, com produtos tradicionais a cargo das 
Casas Regionais participantes e jogos tradicionais a cargo 
das restantes colectividades.

A Casa da Comarca da Sertã participou com um exposi-
tor, a no qual foram disponibilizados folhetos de promoção 
turística dos municípios de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã 
e Vila de Rei, bem como de Mação. A gastronomia regio-
nal, onde se destacaram, naturalmente, os maranhos e o 
bucho, incluiu também filhós, bolo de mel e o pão-de-ló 
da Beira Baixa, sem esquecer a aguardente de medronho.

O Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros representou 
a região, com o apoio da Casa e do Município de Oleiros.
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71º AnIvERsáRIO DA cAsA DA cOMARcA DA sERTã
A Casa da Comarca da Sertã festejou o 71º aniversário da sua fundação no dia 27 de Maio, ocasião esco-
lhida para uma visita oficial da ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa, a Oleiros

Tal como habitualmente, o ponto de encontro foi a Pra-
ça de Espanha, em Lisboa, de onde saíram um autocarro 
e diversos carros, com sócios, seus familiares e amigos, 
bem como com a Presidente da ACRL e representantes 
das Casas do Concelho de Alvaiázere, do Concelho de Cas-
tanheira de Pêra, do Concelho de Pampilhosa da Serra, do 
Concelho de Penacova, do Concelho de Tomar, do Conce-
lho de Tondela, dos Tabuenses e Casa Regional de Ferreira 
do Zêzere.

Após breve paragem na área de serviço de Santarém, 
rumou-se aos Paços do Concelho de Oleiros, onde já di-
versos convidados aguardavam a comitiva vinda de Lisboa, 
recebida pelos Bombos do GAIO – Grupo de Amigos In-

condicionais do Orvalho, associado colectivo da Casa da 
Comarca da Sertã. No Salão Nobre da Autarquia, o Vice-

-Presidente da edilidade, Sr. Victor Antunes, dirigiu aos 
presentes uma saudação de boas-vindas. Seguiu-se a tro-
ca de lembranças entre as Casas Regionais presentes e a 
Câmara Municipal de Oleiros, com intervenções por parte 
da Presidente da Direcção da ACRL, Dra. Anabela Antunes, 
bem como do Presidente da Direcção da Casa da Comarca 
da Sertã, que agradeceu o apoio da Autarquia e ofere-
ceu ao Município 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, bem como um 

outro, da autoria do Vice-Presidente da Direcção, intitula-
do “O Núcleo familiar dos Três Pastorinhos – No Centená-
rio das Aparições de Fátima (1917-2017”.

Junto à estátua evocativa do Padre António de Andrade 
teve início a visita aos principais locais da Vila de Oleiros. 
Orientado pela técnica Joana Matias, técnica de turismo 
destacada pela autarquia, o grupo de participantes pros-
seguiu pelo centro da Vila, visitando a Capela da Senhora 
Mãe dos homens, a Igreja da Misericórdia e a Igreja Ma-
triz, terminando com uma visita ao exterior da antiga casa 
dos Viscondes de Oleiros.

O hotel de Santa Margarida, associado colectivo da Casa 
da Comarca da Sertã, foi o local escolhido para o almoço, a 
que compareceram o Vice-Presidente do Município de Olei-
ros e o Vereador Jorge Tavares do Município de Vila de Rei, 
e no fim do qual se cantaram os parabéns à Casa pelos 71 
anos a promover a região e as suas gentes. Na ocasião, o 
sócio João Aníbal Martins recebeu o emblema de 50 anos 
de associado das mãos do Vice-Presidente do Município 
de Oleiros, Renato da Silva Louro recebeu o emblema de 
50 anos de associado das mãos do Presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral, Maria Adelaide Canas, ex-Presidente 

>>
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da Direcção e actual Secretária da Mesa da Assembleia-
-Geral, bem como José Pereira Bairrada, ex-Presidente da 
Direcção e actual Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Proença-a-Nova, receberam o emblema de 25 Anos de 
associado das mãos do Presidente da Direcção, tendo o 
Vice-Presidente do Município de Oleiros entregue o em-
blema de 25 Anos de Associado a José Augusto Lopes, ex-

-Presidente do Grupo de Amigos da Freguesia de Madeirã, 
bem como a Conceição Cardoso Santos, que já fez parte 
da Direcção da Casa da Comarca da Sertã.

Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente do 
Conselho Fiscal, Fernando Carvalho, representantes do 
Grupo de Amigos Incondicionais do Orvalho, da Liga dos 
Amigos da Freguesia de Amieira, da Liga Regional “Os Uni-
dos da Freguesia de Álvaro” e da União Regional da Fre-
guesia do Sobral, bem como os antigos Presidentes da Di-
recção 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, José Pereira Bairrada, Maria Adelaide Canas, actual 
Secretária da Mesa da Assembleia-Geral, e Irene Cardoso, 
actual representante de Proença-a-Nova no Conselho Re-
gional.

Dando continuidade ao programa preparado pela Casa 
para a ocasião, o grupo dirigiu-se à Vila de Álvaro onde, 

guiados pelo Presidente da Direcção, visitaram a Igreja 
da Misericórdia, a Capela de N. Sra. da Nazaré, a Igreja 
Matriz e a Loja das Aldeias de Xisto, localizada no edifício 
da Junta de Freguesia de Álvaro. Rumando depois à fre-
guesia do Estreito-Vilar Barroco, o grupo de participantes 
visitou a Igreja Matriz, da autoria de Soares Branco e que 
foi inaugurada em 1970. Terminadas as visitas culturais, 
as festividades continuaram na Adega dos Apalaches, na 
aldeia do Roqueiro, local onde, com o apoio da Junta de 
Freguesia, teve lugar o magnífico lanche-ajantarado que 
antecedeu o regresso a Lisboa.

No decorrer do convívio realizado na Adega dos Apala-
ches foi leiloado um cabaz com produtos regionais ofereci-
do pela União Regional da Freguesia do Sobral e vendidas 
rifas, com os seguintes prémios: Livro “O Núcleo familiar 
dos Três Pastorinhos – No Centenário das Aparições de 
Fátima (1917-2017”, da autoria de Nuno Barata-Figuei-
ra, Vice-Presidente da Direcção (3º prémio), Garrafa de 
“Aguardente Carvalho, Ribeiro & Ferreira”, oferta do sócio 
Américo dos Santos Luís (2º prémio) e Livro “Arte por Ter-
ras 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 (1º prémio).

>>



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.

 JULHO 
13 a 16: Festival de Gastronomia do Maranho (Sertã)
Visite o nosso expositor  

28 a 30: 3º Encontro de Campismo nas Praias Flu-
viais do Pinhal - Praia do Carvoeiro (Mação)
Sujeito a inscrição

 AGOSTO   
9 a 13:  Feira do Pinhal (Oleiros) 
Visite o nosso expositor 

 SETEMBRO
26: Música Tradicional Portuguesa
19h45

AgEnDA

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 JOE cOROnADO 
E gLAucO césAR II
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco 
de um Recital de Canto, Piano e Fagote no final de 
tarde do dia 28 de Junho, numa viagem pela música 
americana e brasileira.

Com Joe Coronado no fagote e voz, acompanhado ao 
piano por Glauco César II, foi interpretado um repertório 
apaixonante de compositores tão diferentes entre si como 
António Carlos Jobim (Corcovado, Anos Dourados e Chuva 
na Roseira (arranjo para piano a quatro mãos por Joe Co-
ronado)), Rachmaninov (primeira das seis peças para piano 
a quatro mãos), duas peças originais para fagote e piano 
compostas pelo pianista Glauco César II, Ernesto Nazareth 
(Odeon e Brejeiro), Richard Rodgers (My Funny Valentine) 
e dois americanos: Gariglio e Garfield (solista A fagote da 
orquestra Filadélfia), mas todos com uma coisa em comum, 
a própria paixão reflectida nas suas obras.

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

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

Pub.


