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Caros associados,

Fundada em 1946, a Casa da Comarca da Sertã completou em 4 de Feve-
reiro os 72 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 Vila de Rei, no dia 26 de Maio, serão home-
nageados 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, uma 
vez mais com excelente adesão, a sessão evocativa do 150º Aniversário do 
nascimento do Padre Manuel Alves Catarino, de Proença-a-Nova, bem como 
o Sarau Cultural, no âmbito do qual foram assinalados simbolicamente o Dia 
da Mulher, o Dia da Árvore e o Dia da Poesia, o Dia da Água e o Dia do Teatro, 
bem como efectuada a apresentação oficial do Grupo de Vozes Tradicionais 
Femininas da Casa da Comarca da Sertã.  

Lamentando naturalmente, cumpre dar pública nota do falecimento de 
um associado e antigo dirigente muito próximo da nossa Casa. Referimo-nos 
a Martinho Mendes de Oliveira, ex-Presidente da Direcção, que nos deixou 
este ano aos 86 anos de idade e a cuja família endereçamos, uma vez mais, 
sentidas condolências. 

A concluir, cumpre ainda referir que no início do ano se realizou uma 
Assembleia-Geral, no decorrer da qual foram aprovadas as contas relativas 
ao exercício de 2017 e eleitos os Corpos Sociais para o mandato 2018-2019. 

Tal como habitualmente, esperamos poder continuar a contar sempre que 
possível com o apoio dos diversos municípios, a par do relevante contributo 
dado pelos sócios e amigos da Casa, através das quotizações e de donativos.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



A Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais um Baile de Reis, desta vez no dia 7 de Janeiro. Já na 9ª 
edição, a iniciativa reuniu mais de centena e meia de pessoas, entre sócios, seus familiares e amigos.

A Junta de Freguesia do Troviscal, cujo executivo é presidido por Manuel Nogueira Figueiredo, assinalou 
o Dia da Freguesia no dia 21 de Janeiro, tendo as festividades contado com a presença de José Farinha 
Nunes, Presidente da Câmara Municipal da Sertã.

BAILE DE REIs

DIA DA FREguEsIA DO TROvIscAL
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Gonçalo Barata, sócio da Casa da Comarca da Sertã com 
raízes familiares no concelho de Oleiros e autor da “Mar-
cha da Casa da Comarca da Sertã”, uma das músicas do 
seu segundo CD, intitulado “O Teu Beijinho”, deu início 
ao baile com músicas populares portuguesas. A actuação 
decorreu até cerca das 18 horas e trinta minutos, quando 
diversos músicos convidados pela Tradballs deram conti-
nuidade ao baile com danças tradicionais europeias até 
cerca das 22 horas.

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 gra-

tuita e foi organizado em parceria com Tradballs - Associa-
ção para Promoção e Divulgação de Arte & Cultura Tradi-
cional, associado colectivo da Casa da Comarca da Sertã.

As comemorações tiveram início com uma missa na Igre-
ja Matriz em honra de S. Vicente, o Padroeiro do Troviscal, 
seguindo-se as actuações do Coro Infanto-Juvenil da Paró-
quia da Sertã e do Grupo Instrumental do Centro Cultural 
e Recreativo da Câmara Municipal da Sertã.

Marcaram presença, nomeadamente, a Vereadora Cláu-
dia André e o Presidente da Junta de Freguesia da Sertã, 

José da Silva Nunes, bem como o Dr. Pedro Fernandes, em 
representação da Casa da Comarca da Sertã.

No decorrer do lanche que se seguiu e que reuniu mais 
de 250 convivas no Pavilhão da freguesia, foi aberto o bolo 
do 464º aniversário, tendo as festividades sido encerradas 
com fogo de artífício.
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DOm DuARTE REcEBIDO Em OLEIROs

PAssEIO TODO TERREnO LIsBOA / sERTã

O Chefe da Casa Real, Dom Duarte, Duque de Bragança, foi recebido oficialmente em Oleiros no dia 27 
de Janeiro, no âmbito de uma deslocação ao distrito de Castelo Branco.

No dia 27 de Janeiro, sábado, realizou-se um passeio de Todo Terreno entre Lisboa e a Sertã.

As cerimónias tiveram início com uma recepção oficial 
nos Paços do Concelho pelo Presidente do Município, Dr. 
Fernando Jorge, e pelo Presidente da Assembleia Munici-
pal, Comendador José Santos Marques, seguindo-se uma 
visita do Duque de Bragança às instalações dos Bombeiros 
Voluntários de Oleiros, entidade a que a Causa Real, Fede-
ração das Reais Associações, havia entregue um donativo 
simbólico a propósito do trabalho desenvolvido no comba-
te aos incêndios que atingiram o concelho.

A comitiva, integrada por membros do executivo cama-
rário, presidentes de Juntas de Freguesia, membros da 

Causa Real e da Real Associação da Beira Interior, bem 
como diversos representantes de associações, nomeada-
mente a Casa da Comarca da Sertã, representada pelo 
Dr. Pedro Fernandes, dirigiu-se depois ao Hotel de Santa 
Margarida, sócio colectivo da Casa, local onde foi servido 
um lanche com produtos locais.

A título de curiosidade, referimos que Dom Duarte des-
cende do nosso patrono D. Nuno Álvares Pereira, natural 
de Cernache do Bonjardim, canonizado pelo Papa Bento 
XVI a 26 de Abril de 2009.

A iniciativa, que teve o apoio da Casa da Comarca da 
Sertã, estava limitada a dez viaturas e foi organizada pelo 
sócio Nuno Maia Ferreira, que participou com um Range 
Rover de 1986.

Para além do convívio entre os participantes, a iniciativa 
teve também por objectivo promover a região, nomeada-
mente a gastronomia, pelo que os participantes jantaram 
no Restaurante Ponte Velha e ficaram alojados no Hotel 
Convento da Sertã, tendo aproveitado para conhecer no 
domingo alguns locais de interesse na Vila da Sertã.



cARnAvAL

150º AnIvERsáRIO DO nAscImEnTO DO PADRE mAnuEL 
ALvEs cATARInO

A Casa participou no Desfile de Carnaval de Santa Maria Maior, iniciativa que contou com a adesão de 
diversas colectividades da freguesia e se realizou no dia 13 de Fevereiro, terça-feira de Carnaval.

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu uma palestra sobre o Padre Manuel Alves Catarino 
no dia 22 de Fevereiro, assinalando os 150 anos do seu nascimento, tendo a iniciativa contado com a 
presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Prof. João Manso.

Organizada pela Junta de Freguesia, a iniciativa teve 
dois pontos de encontro, um no Bairro de Alfama e outro 
no Bairro do Castelo. Os respetivos corsos percorreram 
algumas ruas da freguesia até que se tornaram num único, 
na Praça da Figueira. Daí o desfile seguiu em direcção ao 
Rossio, desceu a Rua Augusta e terminou no Terreiro do 
Paço, local onde o Presidente da Junta de Freguesia dirigiu 
umas breves palavras aos participantes, agradecendo a 
participação de todos e o envolvimento das colectividades 
da freguesia.

Dias antes e porque este ano não organizámos festa na 
nossa Sede, marcámos presença na festa que a Casa da 
Comarca de Arganil organizou na noite de 10 de Fevereiro, 

cuja animação musical ficou a cargo do acordeonista Gon-
çalo Barata, sócio da Casa da Comarca da Sertã com raízes 
familiares no município de Oleiros. 

Dada a impossibilidade do orador convidado, o Dr. Luís 
Projecto Calhau, com obra publicada sobre esta temática e 
familiar do homenageado em comparecer, devido a um im-
previsto, foi a sua comunicação transmitida pelo Dr. Nuno 
Barata-Figueira, Vice-Presidente da Casa da Comarca da 
Sertã e Director da Associação Portuguesa de Genealogia.

Natural de Pergulho, na freguesia e concelho de Proen-
ça-a-Nova, nasceu a 22 de Fevereiro de 1868. Ordenado 
presbítero em 1890, o Padre Manuel Alves Catarino exer-
ceu o cargo de Capelão Militar entre 1896 e 1932, ano 
em que passou à reserva. Faleceu em Lisboa, na extinta 
freguesia de Santa Isabel, em 1937.

Foi autor da “Monografia do Concelho de Proença-a-No-
va”, publicada em 1933 e reeditada pela Câmara Municipal 
em 2006, obra que se encontra disponível para consulta 
na Biblioteca da Casa da Comarca da Sertã.

No final foi servido um Porto de Honra com produtos 
de Proença-a-Nova, nomeadamente vinho branco e tinto 
“Monte Barbo”, licor de cereja da marca “Caseirão”, queijo 
e enchidos, disponibilizados pela Câmara Municipal.
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AnIvERsáRIO DO TERREIRO DO gAITEIRO
O 9º aniversário do Terreiro do Gaiteiro foi assinalado na Casa da Comarca da Sertã no dia 3 de Março, 
tendo por convidados especiais o grupo “Adufe em Lisboa”, coordenado por Sebastião Antunes.

Durante a tarde realizaram-se diversas oficinas: “Repor-
tório mirandês para gaita-de-foles”, a cargo de Ricardo 
Santos, “Acompanhamento de percussão para reportório 
mirandês”, por Tiago Manuel Soares, e “Flauta de Tam-
borileiro”, nível Intermédio, a cargo de Carlos Abrunheiro.

Tal como acontece desde 2009, a iniciativa teve entrada 
gratuita e foi aberta ao público em geral, prolongando-se 
noite dentro as diversas actuações musicais que se segui-
ram ao concerto das “Adufe em Lisboa”.

Como forma de dinamizar a música tradicional portugue-
sa e a sua prática regular, o Terreiro do Gaiteiro foi ideali-
zado por Diogo Leal, Gustavo Portela e Pedro Almeida, o 
primeiro dos quais é sócio da Casa da Comarca 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 geralmente divulgada através da página 

do Facebook da Casa (Casa Comarca Sertã) e/ou do Ter-
reiro (Terreiro do Gaiteiro).

FEIRA InTERnAcIOnAL DE TuRIsmO DE LIsBOA 2018
A Casa da Comarca da Sertã visitou a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa,  iniciativa que decorreu entre os 
dias 28 de Fevereiro a 4 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 Gas-
tronomia do Maranho, que se vai realizar na Sertã entre 
12 e 15 de Julho, o município sertaginense realizou, no 
último dia do certame e em colaboração com a Santos & 
Marçal, associado colectivo da nossa Casa, uma acção de 
degustação de maranho, bucho, coscoréis com mel, car-

tuxinhos de Cernache e vinho do Nesperal, no âmbito da 
qual actuou o Grupo de Cavaquinhos do Clube da Sertã 
e na qual marcou presença o Presidente da Direcção da 
Casa da Comarca da Sertã. Também o município de Olei-
ros, através do Vereador Paulo Urbano, promoveu no dia 
1 de Março uma acção de degustação de cabrito estonado, 
tendo apresentado na ocasião o programa cultural  “10 
Freguesias, 10 Experiencias”. A acção, na qual marcaram 
presença o Vice-Presidente e o Presidente da Direcção, 
bem como o Presidente do Conselho Fiscal da Casa da 
Comarca da Sertã, realizou-se no expositor do Geopark 
Naturtejo e ficou a cargo do Hotel de Santa Margarida, 
associado colectivo da nossa Casa.
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sARAu cuLTuRAL
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco dum Sarau Cultural com entrada gratuita, no pas-
sado dia 20 de Março.

A iniciativa teve início pelas 19 horas e contou com a 
presença das ex-Presidentes da Direcção Maria Adelaide 
Canas e Irene Fernandes Cardoso, bem como de Celso 
Matias da Silva, actual Presidente da Mesa da Assembleia-

-Geral e também ex-Presidente da Direcção.
Anabela Mira, da Associação Crème de la Crème, sócio 

colectivo da Casa, foi a actriz convidada para assinalar o 
Dia do Teatro, data que se celebra a 27 de Março e no 

âmbito do qual foi destacado o papel relevante da actriz 
Margarida Carpinteiro, sócia Honorária da Casa da Comar-
ca da Sertã, e relembrado o actor Raúl Solnado, nascido 
em Lisboa mas com raízes familiares no concelho de Vila 
de Rei.

No âmbito da iniciativa e por forma a assinalar simboli-
camente o Dia da Mulher, o Dia da Árvore e o Dia da Poe-
sia, bem como o Dia da Água, foram lidos alguns poemas 

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional

das referidas temáticas. Assim, a sócia Isabel Olivença leu 
poemas da sua autoria, publicados no livro “Poemar”, de 
2015, Mónica Sousa leu alguns poemas do livro “Poemas 
Mulher”, obra que coordenou e que foi publicada em Mar-
ço de 2017, tendo o sócio Luís Barata lido poemas da au-
toria de João Matos e Silva, ex-Vice-Presidente da Direcção 
falecido em Setembro de 2017: Meditação de Pedro, o Cru, 
ante o corpo de Inês de Castro, do seu livro “Marítimo Ca-
minho”, de 1997, e Vem Espírito Santo, publicado no livro 

Intemporal, de 2003, dedicado à sua amiga Natália Cor-
reia, cujos 25 anos da sua morte se assinalam este mês.

A encerrar com chave de ouro, teve lugar a apresenta-
ção oficial do Grupo de Vozes Tradicionais Femininas da 
Casa da Comarca da Sertã, com coordenação a cargo da 
sócia Helena Reis, após cuja actuação, muito aplaudida 
por todos e que incluiu músicas oriundas das Beiras, foram 
distribuídas flores às senhoras presentes.



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.

nOvOs sócIOs
• Comendador José dos Santos Marques (3403)
• José Paulo Barata Farinha (3404)
• Maria Irene Barata Joaquim (3405)
• José Eduardo Franco (3406)
• José António Severino da Costa Caldeira (3407)
• Fernando Mário de Abranches Tavares Correia da 

Silva (3408)
• António Luís Cansado de Carvalho de Mattos e Silva 

(3409)
• Lourenço de Figueiredo Perestrelo Correia de Matos 

(3410)
• Marisa da Silva Rodrigues (3411)
• Isabel Teresa Brito Santos Martins (3412)
• Marta Maria Pina Correia de Matos e Silva (3413)
• Nuno Maia Ferreira (3414)
• Ana Sofia Lourenço Lopes (3415),
• Pedro de Mattos e Silva Neves da Costa Pinto (3416)

Pub.

 ABRIL 
18: Visita ao Forte de Sacavém
Mediante marcação prévia (gratutita)

19: Palestra “Dia Internacional Monumentos e Sítios”
18h45

 MAIO   
18 a 20:  Festa das Colectividades e Casas Regionais
(Visite o nosso stand na Alameda D. Afonso Henriques)

26: 72º Aniversário da Casa da Comarca da Sertã /
Passeio a Vila de Rei
Sujeito a Inscrição (geral@casacomarcaserta.org)

 JUNHO
12: Santos Populares, 20h
Jantar sujeito a inscrição

24: Acampamento na Praia Fluvial de Carvoeiro
e Visita à Vila de Mação

AgEnDA

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


