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Caros associados,

Ao longo deste ano que agora finda, 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 an-
tigos. De entre as iniciativas realizadas neste último trimestre, destacamos 
a 9ª edição da Noite de Fados com Jantar, o Magusto, que este ano contou 
com animação musical a cargo do acordeonista e organista Gonçalo Barata, 
a palestra dedicada a D. João Maria Pereira d’ Amaral e Pimentel, Bispo de 
Angra, que contou com a presença do Vice-Presidente do Município de Olei-
ros, bem como a tradicional Venda de Natal. A nossa Casa marcou presença 
em diversas actividades realizadas nos concelhos da região, nomeadamente 
aniversários e magustos, principalmente de associados colectivos mas tam-
bém de outras colectividades. Assim foi com a Associação “Os Amigos da 
Póvoa de Cambas”, 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, mas 
também com o Grupo de Amigos da Freguesia da Madeirã e Comissão de 
Melhoramentos da Gaspalha. Muitas foram também as iniciativas organiza-
das por diversas Casas Regionais nas quais marcámos presença, promoven-
do o associativismo e, paralelamente, o património histórico-cultural dos mu-
nicípios da nossa região. No âmbito da Secção de Campismo, relembramos 
que a nossa Casa emite a licença desportiva com as seguintes vantagens: 
descontos em parques 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 po-
der continuar a contar convosco, tanto no que respeita à participação nas 
iniciativas que pretendemos realizar, bem como apoiando financeiramente a 
nossa Casa através de donativos e da regularização das quotas. A concluir, 
desejamos a todos os associados, suas famílias e amigos desta Casa, um 
Feliz Natal e um próspero 2018.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



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 7 de 
Outubro a 4ª edição da “Festa das Vindimas”.

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um recital no dia 14 de Outubro.

ÁLvARO REcEbEu A 4ª EDIçãO DA “FEsTA DAs vInDImAs”

REcITAL cOm ELLEn RAbInER, DOROThy sTOnE E 
JOE cOROnADO
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Tal como no ano anterior, a iniciativa teve início com uma 
arruada pelo Grupo de Bombos do GAIO (Orvalho) e in-
cluiu um almoço no Restaurante “Olhar o Zêzere”, no qual 
marcaram presença o Presidente da Junta de Freguesia 
de Álvaro e o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 
Álvaro, bem como o Presidente da Mesa da Assembleia-

-Geral da Casa da Comarca da Sertã, o Presidente da Liga 
de Amigos da Freguesia de Amieira e um director da Co-
missão de Melhoramentos da Gaspalha.

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 49 anos da fundação da LRUFA e  o excelente 
bolo de aniversário foi produzido e gentilmente oferecido 

por Irene Fernandes, mãe do sócio Pedro Fernandes, que 
ofereceu ainda diversos produtos regionais servidos no 
lanche-convívio realizado no mesmo local.

Com Ellen Rabiner e Dorothy Stone na voz, 
individualmente ou em dueto, acompanha-
das ao piano por Joe Coronado, que também 
interpretou algumas músicas e tocou obué, 
foi interpretado um repertório apaixonante, 
numa viagem fascinante pela música ameri-
cana.

Aos intervenientes, o nosso sincero e pú-
blico agradecimento pela excelência das in-
terpretações, proporcionando uma magnífica 
sessão musical, bem como à Câmara Munici-
pal de Oleiros pelo apoio dado, possibilitando 
a sua realização.
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9ª EDIçãO DA nOITE DE FADOs
No dia 19 de Outubro, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais uma noite de fados 
com jantar.

Já na 9ª 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. 

Com apresentação a cargo de Vítor Machado e de José 
Martins, cantaram Victor Manoel, em representação da 
Casa do Concelho de Tondela, Vânia Conde e Rui San-
tos, ambos a convite da Casa da Comarca da Sertã, Dio-
nísio Camacho, Isabel Mata, Carlos Rodrigues e Vanessa 
Sequeira, bem como João Rocha, Acácio Correia e Maria 
Augusta Amaral, que integram o grupo MUSICANOS da 
ACSA/USILA - Universidade Sénior de Algés, acompanha-
dos por Vítor Tiago na viola e José Manuel de Castro na 
guitarra portuguesa.

Marcaram presença, nomeadamente, Pedro Franco, 
Presidente da ACCL - Associação das Colectividades do 
Concelho de Lisboa, Elísio Chaves, Presidente da Direc-
ção da Casa do Concelho de Tondela e Vice-Presidente 
da ACRL - Associação das Casa Regionais em Lisboa, bem 
como representantes da Liga Regional “Os Unidos da Fre-
guesia de Álvaro”, da União Regional da Freguesia do So-
bral e da Real Associação de Lisboa.

A presente edição contou com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Santa Maria Maior, da ACCL - Associação das 
Colectividades do Concelho de Lisboa e do Restaurante 
Santa Rita, de que é co-proprietário Paulo Henriques Luís, 
sócio com raízes familiares no concelho de Oleiros.



REcITAL cOm TAnJA sImIc E JOE cOROnADO

mAgusTO 2017

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Piano no final de tarde do 
dia 24 de Outubro, Dia das Nações Unidas.

O Magusto da Casa da Comarca da Sertã realizou-se na tarde do dia 11 de Novembro, reunindo diversos 
associados, suas famílias e amigos.

Tanja Simic, natural da Croácia, com formação 
musical em Nova Iorque e que integrou em 2014 e 
2015 o Coro da Orquestra Gulbenkian, acompanha-
da ao piano por Joe Coronado, natural dos Estados 
Unidos da América e que integrou a Orquestra Gul-
benkian, interpretaram diversas melodias, propor-
cionando uma magnífica sessão musical.

Aos intervenientes o nosso sincero e público agra-
decimento pela excelência das interpretações.

Não faltaram as tradicionais castanhas, assadas pelo sócio Antó-
nio Mendes Amaro Barata, acompanhadas por vinho tinto regional e 
saborosa jeropiga, tendo a presente edição contado com animação 
musical a cargo do sócio Gonçalo Barata, acordeonista e organista 
com raízes familiares no concelho de Oleiros.

Marcaram presença, nomeadamente, representantes da Liga Re-
gional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da União Regional da 
Freguesia do Sobral.
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cOncERTO sOLIDÁRIO “JunTOs pELO sObRAL”
A União Regional da Freguesia do Sobral, associado colectivo da Casa da Comarca da Sertã presidido por 
Gonçalo Barata, organizou em Lisboa, na tarde do dia 18 de Novembro, um concerto solidário para ajudar 
a freguesia do Sobral, seriamente atingida pelos incêndios que devastaram a região.

O concerto, que teve lugar na Casa da Comarca da Ser-
tã, contou com diversos artistas/músicos: Thiago Tortaro, 
Barbara Santos, José Rei, Céu Rei, Luís Gaitinhas, baila-
rinos da Dance Factory Studios, Shout, Gonçalo Barata, 
João Canto e Castro, Maria & Gustavo, que brilhantemente 
trouxeram a palco vários momentos de entretenimento no 
âmbito das danças de salão e canto.

De registar uma singular adesão e prontidão eficiente 
por parte de todos aqueles que contribuíram com dona-
tivos monetários e bens alimentares não perecíveis, bem 
como roupas, a serem entregues em Dezembro no So-
bral. Na ocasião, a União Regional da Freguesia do Sobral 
distinguiu dois associados com o galardão “Regionalismo” 
a Amândio Mendes João e “Dedicação” a Ângelo Barata 
Garcia, ambos entregues no âmbito das celebrações do 
58º Aniversário da Associação, reactivada em 2012 sob a 
égide da Casa da Comarca da Sertã.

Marcaram presença, nomeadamente, representantes 
da Casa da Comarca da Sertã, entidade que, juntamente 
com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa), 
Junta de Freguesia do Sobral e Câmara Municipal de Olei-

ros, apoiou a iniciativa, bem como da Liga Regional “Os 
Unidos da Freguesia de Álvaro” e da Casa do Concelho de 
Alvaiázere.

JAnTAR DE FADO DE cOImbRA RELEmbRA cARLOs pAREDEs
O Salão Nobre da CCS foi palco de um jantar de Fado de Coimbra no dia 23 de Novembro.

A iniciativa, que teve por objectivo principal relembrar 
Carlos Paredes (1925-2004), compositor, guitarrista exí-
mio e antigo sócio da Casa, contou com a participação 
especial do Grupo “Canto da Noite”, composto por Álvaro 
Ribeiro (guitarra portuguesa), Armando Pereira (Viola) e 
João Mendes da Silva (voz).

Marcaram presença, entre outros, o Presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral e o Presidente do Conselho Fiscal da 
Casa da Comarca da Sertã, bem como representantes da 
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da 
União Regional da Freguesia do Sobral.
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pALEsTRA sObRE D. JOãO D’AmARAL E pImEnTEL
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu uma palestra sobre D. João Maria Pereira d’Amaral e 
Pimentel no dia 28 de Novembro, a qual teve por orador o Dr. Fernando d’ Abranches Correia da Silva, Se-
cretário-Geral da Associação Portuguesa de Genealogia e Sócio Honorário da Casa da Comarca da Sertã.

Natural da Vila de Oleiros, onde nasceu a 21 de Julho 
de 1815 , foi o 28.º bispo de Angra, diocese que governou 
a diocese entre 1872 e 1889. Homem sensível e culto, 
dedicado às belas artes e à jardinagem, deu início em 
1872 àquela que é actualmente a mais antiga publicação 
periódica dos Açores, o Boletim Eclesiástico dos Açores.

Em 1881 publicou a monografia “Memórias da Vila de 
Oleiros e do seu Concelho” como tributo à terra natal e às 
suas gentes e em cuja introdução se pode ler “É provável 
que nos tempos vindouros seja agradável recordar estas 
coisas.” 

D. João Maria faleceu a 27 de Janeiro de 1889 na Quinta 
da Estrela, nos arredores da cidade de Angra do Heroísmo.  

Marcaram presença, entre outros, o Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Oleiros e o Presidente do 
Conselho Fiscal da Casa da Comarca da Sertã, bem como 
representantes da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia 
de Álvaro”, da União Regional da Freguesia do Sobral, da 
Associação Portuguesa de Genealogia, da Casa dos Açores 
e da Casa do Concelho de Alvaiázere.  

No final foi servido um Porto de Honra com produtos de 
Oleiros, nomeadamente vinho Callum, licor de medronho, 
queijo e enchidos, disponibilizados pela Câmara Municipal.

10º AnIvERsÁRIO DA AcRL
A Associação das Casas Regionais em Lisboa (ACRL) celebrou o 10.º aniversário da sua fundação, no dia 
26 de Novembro, com um almoço/convívio no Restaurante Caravela d’Ouro, em Algés.

Após a intervenção da Presidente da ACRL, Dra. Ana-
bela Antunes, que é também Presidente da Direcção da 
Casa Regional de Ferreira de Zêzere, seguiram-se os dis-
cursos de felicitações e a habitual entrega de lembranças 
por partes das Casas Regionais presentes, tendo a Casa da 
Comarca da Sertã (CCS) sido representada pelo Vice-Pre-
sidente da Direcção, Dr. Nuno Barata-Figueira, que pro-
cedeu à entrega de um galardão evocativo da efeméride.

O programa teve continuidade com música ao vivo, a 
cargo do acordeonista e organista Gonçalo Barata, sócio 
da CCS, tendo terminado já ao final do dia, com a abertura 
do bolo de aniversário.



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 2017 da Venda de Natal da Casa da Comarca da Sertã realizou-se no dia 16 de Dezembro 
e contou com a participação do Coro Sénior da Academia de Cultura de Vila Franca de Xira e o Coro da 
Sociedade Musical Odivelense.

Com entrada gratuita, tal como nas anteriores edições, 
a presente edição teve início pelas 15h30 com a apresen-
tação do Coro Sénior da Academia de Cultura de Vila Fran-
ca de Xira, orientado por David Fernandes da Silva, sócio 
honorário da Casa da Comarca da Sertã, seguindo-se, pe-
las 16 horas, um concerto pelo Coro da Sociedade Musical 
Odivelense, orientado pelo maestro Carlos Braz, tendo am-
bos interpretado diversas músicas nacionais e estrangeiras 
alusivas à quadra natalícia.

Após um lanche com produtos regionais e outros, os 
visitantes tiveram oportunidade de comprar lembranças a 
preços convidativos, entre livros e produtos gastronómicos, 

nomeadamente os maranhos e bucho, para além da doça-
ria regional, nomeadamente filhós de cova da Sertã, queijo 
e chouriços, bem como licor de marmelo e aguardente 
de medronho oriundos de Oleiros, e licor de medronho e 
aguardente de medronho oriundos da Sertã.

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

Pub.


