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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 a palestra sobre azulejaria, o 
Recital de Canto e Piano com Joe Coronado e Ellen Rabiner, a participação da 
nossa Casa em mais uma edição da Festa das Colectividades e Casas Regio-
nais, o aniversário da fundação nossa Casa, bem como o habitual Jantar de 
Santos Populares, no âmbito do qual foi inaugurada a exposição de fotogra-
fia “Futebol, Fátima, Fado e… Facebook”, do fotojornalista Arlindo Homem.

No que respeita a sócios colectivos de âmbito regional, saudamos a elei-
ção dos Corpos Sociais para 2018/2019 da Liga Regional “Os Unidos da Fre-
guesia de Álvaro”. Cumpre também referir a presença da nossa Casa no 41º 
aniversário da LAFA – Liga de Amigos da Freguesia de Amieira, em cuja oca-
sião foram eleitos os Corpos Sociais para 2018/2020, aos quais saudamos 
igualmente. A concluir, uma palavra de apreço à União Regional da Freguesia 
do Sobral (URFS), cujos Corpos Sociais para 2018/2019 foram eleitos no final 
do trimestre anterior, pelas actividades que tem vindo a desenvolver.

Destacamos ainda a presença da nossa Casa no aniversário da ACCL - 
Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa, bem como nos ani-
versários de algumas Casas Regionais que, tal como nós, integram a ACRL 
– Associação das Casas Regionais em Lisboa: Casa Regional de Ferreira do 
Zêzere, Liga dos Amigos do Concelho de Valença e Casa do Concelho de 
Pampilhosa da Serra. 

Apesar da questão da manutenção da nossa Casa nas actuais instalações 
não ter sido ainda resolvida, decidimos apostar na representação externa na 
região, pelo que teremos um expositor no Festival de Gastronomia do Ma-
ranho, a realizar na Sertã, na Feira de Enchidos, Queijo e Mel, a realizar em 
Vila de Rei, bem como na Feira do Pinhal, a realizar em Oleiros. 

A terminar, uma palavra de apreço para os sócios que fazem parte da 
Secção de Campismo e Montanhismo da nossa Casa, com coordenação a 
cargo de João Valente, pela forma abnegada como têm representado oficial-
mente a Casa nos diversos encontros em que temos participado. Ainda neste 
âmbito, cumpre dar nota pública de que estamos a organizar o 4º encontro 
de campismo nas praias fluviais do Pinhal Interior Sul, iniciativa que se irá 
realizar na Praia do Carvoeiro, bem como 3º Acampamento do Pinhal, a 
realizar no Parque de Campismo de Ortiga, ambas com o apoio da Câmara 
Municipal de Mação.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



José Ribeiro Farinha, sócio da Casa da Comarca da Sertã e seu antigo dirigente, inaugurou em Lisboa, no 
dia 7 de Abril, uma exposição de pintura e escultura.

A exposição fotográfica itinerante “Padre Manuel Antunes, sj: Pedagogo da Democracia | 1918-1985” foi 
inaugurada no dia 10 de Abril no Átrio da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, depois de ter 
estado patente ao público na Casa da Cultura da Sertã.

RIbEIRO FARInhA InAuguRA ExpOsIçãO nOs CORuChéus
3

A iniciativa teve lugar na Biblioteca Municipal do Palácio 
dos Coruchéus e contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Engº João Lobo, 
bem como do Presidente da Casa da Comarca da Sertã, 
Engº Pedro Amaro.

Referência incontornável no panorama artístico regional, 
Ribeiro Farinha é natural da Aldeia da Figueira, na fre-
guesia de Sobreira Formosa, concelho de Proença-a-Nova, 
tendo participado em inúmeras exposições colectivas e in-
dividuais.

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, da qual o Padre Manuel Antunes foi associado, 
participado activamente na sua organização.

A inauguração contou com a presença do Diretor da Fa-
culdade de Letras, Professor Doutor Miguel Tamen, do Pre-

sidente da Comissão Científica do Centenário Antunesiano, 
Professor Doutor Guilherme d’Oliveira Martins, do Presi-
dente da Câmara Municipal da Sertã, José Farinha Nunes, 
do Comissário da Exposição, Professor Doutor Luís Macha-
do de Abreu, e do Presidente da Comissão Organizado-
ra do Centenário, Professor Doutor José Eduardo Franco, 
tendo a Casa da Comarca da Sertã sido representada pela 
associada Dra. Alda Barata Salgueiro.

Pub.

InAuguRAçãO DA ExpOsIçãO “pADRE MAnuEL AnTunEs, 
sj: Pedagogo da democracia. 1918-1985”
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DIA InTERnACIOnAL DOs MOnuMEnTOs E síTIOs

ROMARIA sãO nunO DE sAnTA MARIA

No dia 19 de Abril, pelas 19 horas, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu a palestra “His-
tórias do Azulejo”.

São Nuno de Santa Maria esteve em destaque na quarta edição da romaria que se realizou em sua honra 
em Cernache do Bonjardim, no concelho da Sertã, de 27 a 29 de Abril.

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, abordou a evolução dos revestimen-
tos cerâmicos desde tempos milenares, cuja utilização era 
prática comum na área do Mediterrâneo, até à actualida-
de. Os diferentes espécimes cerâmicos existentes em ter-
ritório nacional constituem verdadeiras preciosidades das 
tendências estéticas e do gosto dos mecenas ao longo dos 
tempos, não sendo a região do Pinhal Interior excepção 
a estas tendências. A este propósito, apresentou diversos 
tipos de aplicação de azulejos nos concelhos da região, no-
meadamente na Igreja da Misericórdia de Proença-a-Nova 
e na Igreja da Misericórdia de Vila de Rei, com especial 
enfoque para a Igreja Matriz da Sertã, cujo interior se en-

contra quase totalmente forrado a azulejos, e para a Igreja 
Matriz de Oleiros, com os seus azulejos hispano-árabes.

Promovida conjuntamente pela Câmara Municipal da 
Sertã e pela União de Freguesias de Cernache do Bonjar-
dim, Nesperal e Palhais, esta romaria pretende perpetuar 
a memória e o legado de D. Nuno Álvares Pereira, Patrono 
da Casa da Comarca da Sertã, nas diferentes vertentes da 
sua vida enquanto homem, guerreiro e santo.

Religião, Mostra de Produtos Regionais e o concerto com 
Teresa Salgueiro, bem como o XXXV Festival de Folclore do 
Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bonjardim, 
foram alguns dos pontos altos da romaria, tendo a Casa 
da Comarca da Sertã marcado presença nas festividades, 
através do sócio Dr. Pedro Fernandes.



RECITAL DE CAnTO E pIAnO AssInALA DIA DA EuROpA

IV FEsTA DAs COLECTIVIDADEs E CAsAs REgIOnAIs

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Piano no passado dia 9 
de Maio

No fim-de-semana de 18, 19 e 20 de Maio, realizou-se na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, a 4ª 
edição da Festa das Colectividades e das Casas Regionais.

A iniciativa foi organizada a propósito do Dia da Eu-
ropa, data que comemora a paz e a unidade e assinala 
o aniversário da «Declaração Schuman», designação pela 
qual ficou conhecida a proposta com as bases fundadoras 
da União Europeia apresentada em Paris, a 9 de Maio de 
1950, por Robert Schuman, o então ministro francês dos 
Negócios Estrangeiros, inspirado por Jean Monnet.

Aos intervenientes, Ellen Rabiner, Contralto, com for-
mação musical da Indiana University School of Music, 
acompanhada ao piano por Joe Coronado, que integrou a 
Orquestra Gulbenkian, o nosso sincero e público agradeci-

mento pela excelência das interpretações, proporcionando 
uma magnífica sessão musical.

Organização conjunta da ACRL, ACCL e FCDL, em pal-
co estiveram actuações de ranchos folclóricos, grupos de 
cavaquinhos, grupos de cantares, concertinas, acordeonis-
tas, fado e outros géneros artísticos, numa grande festa 
popular 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 expositor, no qual foram disponi-
bilizados folhetos de promoção turística dos municípios de 
Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como de 
Mação. A nossa gastronomia regional, onde se destacaram, 
naturalmente, os maranhos e o bucho, incluiu também fi-
lhós, queijos e enchidos.
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72º AnIVERsáRIO DA CAsA DA COMARCA DA sERTã
A Casa da Comarca da Sertã festejou o 72º aniversário da sua fundação no dia 26 de Maio, ocasião esco-
lhida para uma visita oficial da ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa ao município de Vila 
de Rei.

ção da ACRL, da Conselheira Regional por Vila de Rei e do 
Presidente da Direcção da Casa da Comarca da Sertã, que 
agradeceu o apoio da Autarquia às celebrações de mais 
um aniversário. De seguida, os participantes dirigiram-se 
para a Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, onde foi 
inaugurada uma exposição de fotografia da autoria do fo-
tojornalista Arlindo homem, a qual teve o apoio da Casa 
da Comarca da Sertã e foi comissariada por João Nuno 
Reis, Secretário da Direcção.

A sala principal do hotel de Vila de Rei foi o local escolhi-
do para o almoço, a que compareceram o Vice-Presidente 
do Município de Vila de Rei, o Chefe de Gabinete do Pre-
sidente do Município de Oleiros e o Adjunto do Presidente 

do Município da Sertã. Na ocasião, o Presidente da Di-
recção homenageou os sócios Manuel Agostinho Santos e 
José Cândido Nunes Santos com o emblema de 50 anos de 
associado e os sócios Cristina Maria Santos Caetano e Pau-
lo Nogueira Manso com o emblema de 25 Anos de associa-
do. A concluir as homenagens, o Presidente da Direcção 
entregou o diploma de sócio honorário a José Paulo Barata 
Farinha, ex-Presidente do Município da Sertã, e a Jaime 
Amaro Mendes Barata, sócio desde 1972 e que integrou 
os Corpos Sociais em diversos mandatos. Seguiram-se os 
parabéns à Casa pelos 72 anos a promover a região e as 
suas gentes, com acompanhamento musical do Grupo de 
Concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei.

Tal como habitualmente, o ponto de encontro foi a Praça 
de Espanha, de onde saíram diversos sócios, seus fami-
liares e amigos, a Presidente da ACRL – Associação das 
Casas Regionais em Lisboa e também da Casa Regional 
de Ferreira do Zêzere, bem como representantes das Ca-
sas da Comarca de Arganil, do Concelho de Alvaiázere, do 
Concelho de Gouveia, do Concelho de Pampilhosa da Ser-
ra, do Concelho de Penacova, do Concelho de Tondela e 
dos Tabuenses.

Após breve paragem na área de serviço de Santarém, 
rumou-se aos Paços do Concelho de Vila de Rei, onde já 
diversos convidados aguardavam a comitiva vinda de Lis-
boa, recebida pelo Grupo de Concertinas da Casa do Benfi-
ca de Vila de Rei. No Salão Nobre da Autarquia, o Vice-Pre-
sidente da edilidade dirigiu aos presentes uma saudação 
de boas-vindas. Seguiu-se a troca de lembranças entre as 
Casas Regionais presentes e a Câmara Municipal de Vila 
de Rei, com intervenções por parte da Presidente da Direc-

>>
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Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente do 
Conselho Fiscal, Fernando Carvalho, os ex-Presidentes 
da Direcção Manuel Luís Farinha, actual representante 
da Sertã no Conselho Regional, e Irene Cardoso, actual 
representante de Proença-a-Nova no Conselho Regional, 
os Conselheiros Regionais por Oleiros e Vila de Rei, res-
pectivamente Armindo Augusto Ramos e Maria João Costa 
Pinto, bem como representantes da Liga dos Amigos da 
Freguesia de Amieira, da Liga Regional “Os Unidos da Fre-
guesia de Álvaro” e da União Regional da Freguesia do 
Sobral.

Dando continuidade ao programa preparado pela Casa 
com a Autarquia, o grupo dirigiu-se à Aldeia de Xisto de 
Água Formosa e posteriormente ao Centro Geodésico e 
Museu de Geodesia, guiados por Leonor Lameira do Mu-

nicípio de Vila de Rei. A concluir as visitas, o grupo foi 
recebido pela Provedora da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila de Rei e ex-Presidente do Município de Vila de Rei, 
Maria Irene Barata, no recém-inaugurado Centro Geriátri-
co de Nossa Senhora da Esperança. Após breves palavras 
de boas-vindas, o Presidente da Direcção entregou à Pro-
vedora o diploma de sócio honorário da Casa da Comarca 
da Sertã. A convite da Casa, seguiu-se uma actuação do 
Grupo de Cantares A Bela Serrana, muito aplaudida por 
todos, terminando as festividades com um excelente lan-
che disponibilizado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila 
de Rei e no âmbito do qual o Grupo de Vozes Tradicionais 
Femininas da Casa da Comarca da Sertã fez uma pequena 
apresentação, antecedendo o regresso a Lisboa.

>>
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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 
12 a 15: Festival de Gastronomia do Maranho (Sertã)

20 a 22: 4º encontro de campismo nas praias fluviais 
do Pinhal Interior Sul / Praia do Carvoeiro (Mação)

28 Julho a 5 Agosto: Feira de Enchidos, Queijo 
e Mel (Vila de Rei)

 AGOSTO   
8 a 12:  Feira do Pinhal (Oleiros)

 SETEMBRO
14 a 16: 3º Acampamento do Pinhal / Parque de 
Campismo de Ortiga (Mação)

26: Palestra sobre o centenário da Batalha de La Lys
18h45. Entrada livre

AgEnDA

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

sAnTOs pOpuLAREs
No passado dia 12 de Junho, noite de Santo Antó-
nio, os Santos Populares foram celebrados na CCS, 
com uma festa que durou noite dentro.

Antecedendo o jantar, foi inaugurada a exposição de 
fotografia “Futebol, Fátima, Fado e… Facebook”, da au-
toria do fotojornalista Arlindo homem e Comissariada por 
João Nuno Reis, Secretário da Direcção, no âmbito da 
qual teve lugar uma actuação do Grupo de Vozes Tradi-
cionais Femininas da Casa da Comarca da Sertã. 

Festas com enorme tradição e que se prolongam por 
todo o mês de Junho na cidade de Lisboa, a iniciativa 
juntou sócios, seus familiares e amigos, em ambiente de 
animada confraternização. As tradicionais sardinhas e fe-
bras assadas estiveram a cargo do sócio Jaime Barata, a 
quem agradecemos a disponibilidade, bem como a todos 
quantos contribuíram para o sucesso da iniciativa.


