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Caros associados,
De entre as iniciativas realizadas ou nas quais marcámos presença neste 

3º trimestre, salientamos o Recital de Canto de Piano, com Joe Coronado e 
Pessoa Júnior, a participação da nossa Casa no Festival de Gastronomia do 
Maranho (Sertã), na Feira de Enchidos, Queijo e Mel (Vila de Rei) e na Feira 
do Pinhal (Oleiros), onde promovemos os municípios da região, bem como a 
palestra «Os Portugueses na Primeira Guerra Mundial e a Batalha de La Lys», 
proferida por Rui Pedro Lopes.

A nossa secção de Campismo, coordenada por João Valente, está de para-
béns, tendo organizado neste período o 4º Encontro de Campismo nas Praias 
Fluviais do Pinhal (na Praia de Carvoeiro) e o 3º Acampamento do Pinhal (no 
Parque de Campismo de Ortiga), ambos realizados no concelho de Mação e 
apoiados pela Câmara Municipal.

Neste período marcámos também presença em diversas iniciativas, no-
meadamente no 30º aniversário do GAIO (Orvalho), em eventos organizados 
pela URFS (no Sobral e em Lisboa), no 36º aniversário da Casa do Concelho 
de Alvaiázere, bem como na visita realizada a Penacova e no Passeio ao 
Douro, organizadas pela ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa, 
bem como nas cerimónias do Dia do Município de Vila de Rei, no âmbito das 
quais Alberto da Silva Barata, distinto sócio da nossa Casa e “figura ímpar do 
Concelho”, recebeu a Medalha de Ouro do Município.

Para o último trimestre, estão agendadas diversas iniciativas, nas quais 
contamos com a vossa presença e das quais destacamos: Recital de Clari-
nete e Piano (10 de Outubro), Noite de Fados com Jantar (20 de Outubro), 
Recital de Piano (7 de Novembro), Magusto (11 de Novembro), Palestra “As 
raízes oleirenses e sertaginenses de Zé Pedro dos Xutos” (20 de Novembro) 
e a habitual Venda de Natal (8 de Dezembro), ocasião em que aproveitamos 
para promover a gastronomia regional e no âmbito da qual será assinalado 
o 500º aniversário do Foral de Cardigos.

Nunca é demais relembrar que o contributo dado pelos sócios e amigos 
da Casa, através das quotizações mas também de donativos pontuais, bem 
como com o apoio dos diversos municípios da região, se reveste de extrema 
importância para podermos dar seguimento ao trabalho que nos propuse-
mos realizar.

O nosso obrigado! 
Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



A Vila de Cernache do Bonjardim, Sede da União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e 
Palhais, no concelho da Sertã, recebeu, entre 6 e 29 de Julho, mais uma edição da Feira Gastronómica 
do Caracol.

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco, no dia 10 de Julho, de um Recital de Canto e Piano.

FEIRA DO CARACOL Em CERnAChE DO BOnjARDIm
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Das diversas receitas da autoria de Belmiro Domingos, 
natural de Cernache do Bonjardim, Grão-Mestre da Con-
fraria do Caracol e sócio da Casa da Comarca da Sertã, 
destacamos, naturalmente, o Caracol à São Nuno Álvares 
Pereira, Patrono da nossa Casa e da Confraria do Caracol.

A iniciativa, que contou com a participação especial de 
Joe Coronado ao piano e de Francisco Pessoa Júnior na 
voz, bem como de Beatriz Guimarães, que protagonizou 
um momento de dança, teve o apoio da Junta de Fre-
guesia de Santa Maria Maior, representada na ocasião por 
Ricardo Dias, Vogal do Executivo com o Pelouro do Asso-
ciativismo.

Aos intervenientes, a quem o Presidente da Direcção 
ofereceu um exemplar do livro “Troviscal e a sua história”, 
obra da autoria de Rui Pedro Lopes e que foi editada pela 
Junta de Freguesia do Troviscal (Sertã), deixamos o nosso 
público agradecimento pela excelência das interpretações, 
que proporcionaram uma magnífica sessão cultural.

RECITAL DE CAnTO E PIAnO
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8ª EDIçãO DO FEsTIvAL DE GAsTROnOmIA DO mARAnhO
A Vila da Sertã acolheu mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranho, iniciativa organizada 
pela Câmara Municipal da Sertã e que contou com a participação das Juntas de Freguesia do concelho, 
bem como de diversas associações que desenvolvem a sua acção em prol do município, nomeadamente 
a Casa da Comarca da Sertã, que participou pela sexta vez consecutiva.

Inaugurado por José Farinha Nunes, Presidente do Mu-
nicípio da Sertã, e pelo Deputado Manuel Frexes, a Ala-
meda da Carvalha recebeu entre 12 e 15 de Julho mais 
uma edição deste festival de gastronomia que é já uma 
referência a nível nacional.

No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido pela 
Câmara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios 
da Casa, esteve, uma vez mais, em destaque uma tela da 
autoria do sócio Fernando Marçal, natural da Sertã, tendo 
sido disponibilizados materiais promocionais dos conce-
lhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de 
Rei, bem como diversas obras literárias, entre as quais 
destacamos “Arte por terras de Nun’ Álvares”, cuja edição 
teve o apoio dos Municípios de Proença-a-Nova e da Sertã, 
bem como da Casa da Comarca da Sertã.

O serviço oficial de restauração do Festival (Maranhos, 
Bucho e Sopa de Peixe Dona helena) esteve a cargo da 

empresa Santos & Marçal, associado colectivo da Casa da 
Comarca da Sertã. Também a empresa Carnes Simões, de 
António Simões, sócio da Casa da Comarca da Sertã e 
sobrinho do Padre Manuel Antunes, cujo centenário do 
nascimento se assinala este ano, marcou presença com 
um expositor.



4º EnCOnTRO DE CAmPIsmO nAs PRAIAs FLuvIAIs DO 
PInhAL
A Praia Fluvial do Carvoeiro, no concelho de Mação, recebeu o 4º Encontro de Campismo nas Praias Flu-
viais do Pinhal, entre 20 e 22 de Julho.

Destinada principalmente a campistas em tenda, a ini-
ciativa teve por principal objectivo dar a conhecer a Praia 
Fluvial do Carvoeiro, localizada na freguesia com o mesmo 
nome, tendo reunido cerca de três dezenas de participan-
tes. No sábado ao final da tarde realizou-se um lanche-

-convívio na emblemática praia fluvial, no qual marcou 
presença Pedro Fernandes, da Direcção da Liga Regional 
“Os Unidos da Freguesia de Álvaro”.

Organizada pela Secção de Campismo e Montanhismo 
da Casa da Comarca da Sertã, coordenada pelo sócio João 
Valente, a presente edição contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Mação e da Federação de Campismo e Mon-
tanhismo de Portugal.
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www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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XvIII FEIRA DO PInhAL E DIA DO munICíPIO DE OLEIROs
Chegou ao fim a XVIII Feira do Pinhal, iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Oleiros e que 
contou com a participação das Juntas de Freguesia do concelho, bem como de diversas associações, no-
meadamente a Casa da Comarca da Sertã.

Inaugurada pelo Presidente do Município de Oleiros, Dr. 
Fernando Jorge, e pelo Secretário de Estado da Energia, 
Jorge Seguro Sanches, na presença de diversos autarcas 
do concelho e demais convidados, nomeadamente o Pre-
sidente da Assembleia Municipal de Oleiros e o Presidente 
do Município da Sertã, o recinto de Feiras recebeu entre 8 
e 12 de Agosto mais uma edição deste certame regional.

No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido pela 
Câmara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios da 
Casa, foram disponibilizados materiais promocionais dos 
concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila 
de Rei, bem como diversas obras literárias, entre as quais 
destacamos “Arte por terras de Nun’ Álvares”, obra da au-
toria do Prof. Vítor Serrão e da Dra. Ana Maria Farinha, 
cuja edição teve o apoio dos Municípios de Proença-a-No-
va e da Sertã, bem como da Casa da Comarca da Sertã.

O Dia do Concelho foi assinalado no dia 13 de Agos-
to, com um apelativo programa especialmente preparado 

para o efeito pela Comissão de Festas de Santa Margarida 
e que teve início na madrugada de domingo para segunda-

-feira com fogo de artíficio a cargo da Pirotecnia Oleirense, 
associado da Casa da Comarca da Sertã.

Nas cerimónias do Dia do Município, que incluiram assi-
naturas de protocolos de cooperação entre a Câmara Mun-
cipal e algumas das associações desenvolvem a sua acção 
em prol do concelho, a Casa da Comarca foi representada 
pelo Dr. Armindo Augusto Ramos, Conselheiro Regional 
por Oleiros, e a Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de 
Álvaro” pelo Dr. Pedro Fernandes, seu director, bem como 
por Irene Fernandes, sócia honorária da referida associa-
ção. Também a Liga dos Amigos da Freguesia de Amieira, 
através de José Alves, seu Presidente, o Grupo de Amigos 
Incondicionais de Orvalho, através de Celestino Custódio, 
seu Presidente, e a União Regional da Freguesia do Sobral, 
através de Nuno Mota, marcaram presença nas cerimónias.



7
XXIX FEIRA DE EnChIDOs, QuEIjO E mEL
Chegou ao fim mais uma edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, iniciativa organizada pela Câmara 
Municipal Vila de Rei e que conta com a participação das Juntas de Freguesia do concelho, bem como 
de diversas associações que desenvolvem a sua acção em prol do município, nomeadamente a Casa da 
Comarca da Sertã.

Inaugurada por Ricardo Aires, Presidente do Município 
de Vila de Rei, e pelo Secretário de Estado das Florestas 
e do Desenvolvimento Local, Miguel João de Freitas, na 
presença, nomeadamente, do Presidente do Município da 
Sertã, o Parque de Feiras recebeu entre 28 de Julho e 5 
de Agosto mais uma edição deste certame de referência. 

No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido pela Câ-

mara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios da 
Casa, foram disponibilizados materiais promocionais dos 
concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila 
de Rei, bem como diversas obras literárias, entre as quais 
destacamos “Arte por terras de Nun’ Álvares”, cuja edição 
teve o apoio dos Municípios de Proença-a-Nova e da Sertã, 
bem como da Casa da Comarca da Sertã.

3º ACAmPAmEnTO DO PInhAL
O Parque de Campismo de Ortiga, no concelho de Mação, foi o local escolhido para o 3º Acampamento 
do Pinhal, iniciativa organizada pela secção de Campismo da Casa da Comarca da Sertã e que se realizou 
entre 14 e 16 de Setembro de 2018.

Marcaram oficialmente presença 12 clubes, de norte a 
sul de Portugal, num total de mais de uma centena de 
campistas. O programa de sábado teve início com a ceri-
mónia de abertura, na qual marcou presença o Presiden-
te do Município de Mação, Dr. Vasco Estrela, o Vereador 
Vasco Marques, o Coordenador do Conselho Regional de 
Lisboa da Federação de Campismo e Montanhismo de Por-
tugal, Armando Gonçalves, bem como o Presidente, o Vi-
ce-Presidente e a Tesoureira da Casa da Comarca da Sertã.

Após um almoço informal de salutar convívio, realizado 
no Parque de Campismo, seguiu-se uma visita a alguns 
locais da Vila de Mação em autocarro do Município, no-
meadamente ao Museu Municipal de Mação e à Igreja Ma-
triz, no qual participaram cerca de metade dos campistas, 
havendo ainda tempo para um passeio a pé pela Vila. 

De regresso ao Parque de Campismo de Ortiga, foi ser-
vido um lanche-convívio na esplanada junto ao espelho de 
água, no qual participou a quase totalidade dos campistas, 
seguindo-se, à noite, após o jantar, o tradicional fogo de 
campo, com uma queimada galega.

A iniciativa, que teve o apoio da Câmara Municipal de 
Mação, bem como da Federação de Campismo e Monta-
nhismo de Portugal, terminou no domingo, com o arrear 
das bandeiras dos clubes oficialmente representados, na 
expectativa de uma reedição naquele local.



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.

 OUTUBRO 
6: Passeio a Álvaro, no âmbito das comemorações do 
50º Aniversário da Liga Regional “Os Unidos da Fregue-
sia de Álvaro”

10: Recital de Clarinete e Piano 18h45

20: Actuação do Grupo de Vozes Tradicionais Femini-
nas da Casa da Comarca da Sertã / no âmbito do En-
contro das Casas Regionais no Vale Fundão 
(Marvila, Lisboa) 15h30

20: Jantar de Fados 20h30

 NOVEMBRO   
7: Recital de Piano 18h30

11: Magusto 15h30

     Exposição de fotografias antigas de Álvaro (no âm-
bito das comemorações do 50º Aniversário da Liga Re-
gional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”

20: Palestra “As raízes oleirenses e sertaginenses de Zé 
Pedro dos Xutos” 18h30

 DEzEMBRO
8: Venda de Natal 15h

    Palestra “Os 500 Anos do Foral de Cardigos” 16h

    Lanche com produtos regionais

AGEnDA

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

PALEsTRA sOBRE CEnTEnáRIO 
DA I GuERRA munDIAL
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã re-
cebeu no dia 26 de Setembro a palestra «Os Por-
tugueses na Primeira Guerra Mundial e a Batalha 
de La Lys», na qual foi genericamente abordado o 
“esforço de guerra” português e a participação de 
pessoas oriundas dos concelhos da região.

Muito esclarecedora e tendo por principal objectivo as-
sinalar o centenário do fim da Primeira Grande Guerra, 
prestando uma singela homenagem a todos aqueles que 
integraram o Corpo Expedicionário Português, a palestra 
teve por orador o Dr. Rui Pedro Lopes, jornalista do Públi-
co e sócio da Casa da Comarca da Sertã, autor dos livros 
“Sertanense: 75 anos de história”, “história da Sertã”, e, 
mais recentemente, de “O Troviscal e a sua história”.

 Na ocasião, o Dr. Rui Pedro Lopes deixou o repto para 
que as Juntas de Freguesia e os Municípios da região pro-
movam localmente homenagens aos homens dos seus 
concelhos que integraram o contingente português, os 
quais, embora na sua grande maioria não tivessem for-
mação militar adequada, participaram naquele que foi o 
primeiro conflito bélico a nível mundial.


