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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 
antigos. 

De entre as iniciativas realizadas neste último trimestre, destacamos a 10ª 
edição da Noite de Fados com Jantar, o nosso tradicional Magusto, a sessão 
evocativa de Zé Pedro, guitarrista e fundador dos Xutos & Pontapés, bem 
como a Venda de Natal, no âmbito da qual foi apresentado o opúsculo “Foral 
da Bichieira. 500 Anos a dizer Cardigos”.

Uma referência muito particular ao Centenário do Padre Manuel Antunes, 
cujo nascimento se celebrou este ano e a propósito do qual se realizou um 
Congresso Internacional, em cuja sessão de encerramento o Presidente da 
República condecorou a título póstumo o homenageado.

Ao longo do ano a nossa Casa marcou presença em diversas actividades 
realizadas nos concelhos da região, nomeadamente aniversários e magustos, 
principalmente de associados colectivos como o Grupo de Amigos Incondi-
cionais de Orvalho, a Liga de Amigos da Freguesia de Amieira, a União Re-
gional da Freguesia do Sobral e a Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de 
Álvaro”, a quem saudamos pelo 50º Aniversário da sua fundação. 

No decorrer do ano que agora finda, muitas foram também as iniciati-
vas organizadas por diversas Casas Regionais nas quais marcámos presença, 
promovendo o associativismo e o património histórico-cultural dos municí-
pios da nossa região.

A nosse Secção de Campismo está de parabéns, pois 2018 foi particular-
mente profícuo, havendo a registar os acampamentos do Carvoeiro e de Or-
tiga, ambos realizados no concelho de Mação. Ainda a propósito do campis-
mo, relembramos que a nossa Casa emite a licença desportiva com diversas 
vantagens e descontos. 

Fazemos votos de poder continuar a contar convosco, tanto no que res-
peita à participação nas iniciativas que pretendemos realizar no próximo ano, 
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 2019.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



A Liga Regional «Os Unidos da Freguesia de Álvaro», sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã que 
desenvolve a sua acção em prol dessa freguesia do concelho de Oleiros, assinalou no dia 6 de Outubro o 
50º Aniversário da sua fundação, bem como o 35º Aniversário da Inauguração da Ponte de Álvaro.

Em Outubro, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de dois recitais de música com entrada 
gratuita, um de clarinete e piano e outro de canto, flauta e piano, respectivamente nos dias 10 e 11.

50º Aniversário dA LigA regionAL «os Unidos dA 
FregUesiA de áLvAro»
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Tal como nos anos anteriores, a iniciativa teve início no 
centro da Vila com uma arruada pelo Grupo de Bombos do 
GAIO (Orvalho) e incluiu um almoço no Restaurante “Olhar 
o Zêzere”, no qual marcaram presença, nomeadamente, 
Filipe Mendes, em representação da Câmara Municipal de 
Oleiros, José Nunes, Presidente da Junta de Freguesia de 
Álvaro, o Padre José Afonso, responsável pela Paróquia 
de Álvaro, e António Correia, Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Álvaro, tendo a Casa da Comarca da Sertã 
sido representada pelo Vice-Presidente da Direcção, Nuno 
Barata-Figueira.

O aniversário foi celebrado no âmbito da 5ª edição da 
“Festa das Vindimas” e reuniu cerca de uma centena de 
convivas, entre sócios, familiares e amigos, tendo o exce-
lente bolo de aniversário sido foi produzido e gentilmente 

oferecido por Irene Fernandes, mãe do sócio Pedro Fer-
nandes, que ofereceu ainda diversos produtos regionais 
para o lanche-convívio.

O recital de clarinete e piano contou com a participação 
Samuel Marques no clarinete e de Dana Radu ao piano, os 
quais interpretaram obras de B. Kovács, C. Saint-Saens, G. 
Miluccio, E. Cavallini e Carlos Marques (Balaú).

No recital de canto, flauta e piano, com a participação de 
Andrea Luísa Teixeira na flauta e piano, Ellen Rabiner, Do-
rothy Stone, Francisco Pessoa Júnior e Diogo Bach na voz, 
individualmente ou em dueto, acompanhados ao piano por 
Joe Coronado, que também cantou algumas músicas, foi 
interpretado um repertório diversificado e fascinante, mui-
to aplaudido pelos presentes.

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

REcITAIs DE músIcA
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10ª EDIçãO DA NOITE DE FADOs
No dia 20 de Outubro, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais uma noite de fados 
com jantar, no âmbito da qual se procedeu à entrega formal do Diploma de Sócio Honorário a José da 
Costa Caldeira, tal como se havia feito a Fernando Correia da Silva e a David Fernandes da Silva no dia 
26 de Setembro.

A iniciativa, que contou com a presença do Presidente 
da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Dr. Miguel 
Coelho, registou uma excelente adesão, prolongando-se 
noite dentro. Foi um serão animado, no qual diversos só-
cios, seus familiares e amigos, marcaram presença e de-
ram o seu contributo para o Banco Alimentar da Junta de 
Freguesia de Santa Maria Maior.

Acompanhados por Dinis Lavos na guitarra portuguesa 
e por Jaime Santos na viola de acompanhamento de fado, 
actuaram Vânia Conde, Mariana Gonçalves, Carlos Rodri-
gues e Frederico Macedo Santos.

Marcaram ainda presença, Ricardo Dias, Vogal do exe-

cutivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, José 
Martins, da ACCL - Associação das Colectividades do Con-
celho de Lisboa, Tony Loretti, do Grupo Desportivo da 
Mouraria, representantes da Liga Regional “Os Unidos da 
Freguesia de Álvaro” e da União Regional da Freguesia do 
Sobral, bem como o Presidente da Mesa da Assembleia-

-Geral da Casa da Comarca da Sertã e a representante de 
Proença-a-Nova no Conselho Regional.

A presente edição contou com o apoio da EGEAC, atra-
vés do Museu do Fado, da Junta de Freguesia de Santa 
Maria Maior, da ACCL - Associação das Colectividades do 
Concelho de Lisboa e do Restaurante Santa Rita.



Congresso «repensAr portUgAL, A eUropA e A gLo-
bALizAção: 100 Anos pAdre MAnUeL AntUnes, sJ»
A sessão de encerramento do Congresso Internacional «Repensar Portugal, a Europa e a Globalização: 
100 Anos Padre Manuel Antunes, SJ», realizou-se no dia 6 de Novembro, na Fundação Calouste Gul-
benkian, e foi presidida pelo Presidente da República.

Na sua alocução, o Prof. Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa destacou aspectos da vida e obra do Padre Manuel 
Antunes, anunciando, no final do seu discurso, a condeco-
ração, a título póstumo, do homenageado com a Grã-Cruz 
da Ordem do Infante D. Henrique.

A condecoração foi entregue a Noémia Antunes, sobri-
nha do Padre Manuel Antunes e sócia da Casa da Comarca 
da Sertã, tendo o Chefe de Estado justificado esta conde-
coração póstuma com “o contributo singular” e “o relevo” 
do Padre Manuel Antunes para a cultura portuguesa.

O presente Congresso Internacional decorreu entre 2 e 
6 de Novembro e foi uma iniciativa da Câmara Municipal 
da Sertã e da Fundação Calouste Gulbenkian, em parce-
ria, entre outros, com o Instituto Europeu de Ciências da 
Cultura Padre Manuel Antunes (IECCPMA), e com a asso-
ciação de diversas instituições científicas e culturais, na-
cionais e internacionais, entre as quais a Casa da Comarca 
da Sertã (CCS).

Na sessão de encerramento usaram também da palavra 
o Presidente da Comissão Científica, Prof. Doutor Guilher-
me de Oliveira Martins, o Pró-Reitor da Universidade Aber-
ta, Prof. Doutor João Relvão Caetano, e o Presidente da 
Câmara Municipal da Sertã, José Farinha Nunes.

Marcaram também presença diversos sócios da CCS, 
nomeadamente o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, 
Dr. Celso Matias da Silva, o Presidente da Direcção, Eng.º 
Pedro Amaro, a ex-Presidente de Direcção e sobrinha do 
Padre Manuel Antunes, Dra. Elisabete Simões, Maria Delfi-
na Barata, Dr. Rui Lopes, membro da Comissão Executiva 
do Congresso, e o Doutor José Eduardo Franco, Presidente 
da Comissão Organizadora.
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Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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reCitAL de piAno

MAgUsto 2018

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um recital de piano no final de tarde do dia 7 de 
Novembro.

O Magusto da Casa da Comarca da Sertã realizou-se na tarde do dia 11 de Novembro, reunindo diversos 
associados, suas famílias e amigos, nomeadamente o representante da Sertã no Conselho Regional da 
Casa, Dr. Manuel Luís Farinha. 

Helena Reis, Coordenadora do Grupo de Vozes Tradicio-
nais Femininas da Casa da Comarca da Sertã, associada 
com raízes familiares no concelho de Oleiros, foi a convida-
da, interpretando diversas músicas da sua autoria, muito 
aplaudidas pelos presentes.

Após a sessão musical, na qual marcaram presença re-
presentantes da Liga Regional Os Unidos da Freguesia de 
Álvaro e da União Regional da Freguesia do Sobral, bem 
como o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Casa, 
Dr. Celso Matias da Silva, seguiu-se um pequeno beberete, 
no decorrer do qual os presentes puderam trocar algumas 
impressões com a intérprete.

Com animação musical a cargo do Grupo de Cavaqui-
nhos e do Grupo Musicanos da ACSA - Associação Cultural 

Sénior de Algés, a cujos intervenientes agradecemos a dis-
ponibilidade e a excelência das interpretações, a iniciativa 

>>
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registou boa adesão, contrariando as expectativas, face às 
condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir.

Não faltaram as tradicionais castanhas, nesta edição 
oriundas de Oleiros e que foram oferecidas e assadas pelo 
sócio Jaime Amaro Mendes Barata, acompanhadas por 
vinho tinto e jeropiga, oriundos da freguesia do Orvalho 
e oferecidos por Armindo Augusto Ramos, representante 
de Oleiros no Conselho Regional da Casa. Também o só-
cio Fernando Marçal, membro do Conselho Fiscal da Casa, 
contribuiu para o sucesso da iniciativa, oferecendo filhós 
de cova da “Flor de Esteva” e merendas doces, bem como 
água-pé e “Angelica”, o típico licor da Sertã.

No âmbito da iniciativa e numa organização conjunta 
entre a Casa e a Liga Regional Os Unidos da Freguesia de 
Álvaro, associado colectivo que este ano celebra o 50º ani-
versário da sua fundação, foi inaugurada uma exposição 
de fotografias dessa freguesia. A fotografia mais antiga 
exposta, uma vista geral da Vila de Álvaro, data de 1909 e 
é pertença de Maria de Fátima Freire Antunes, enquanto 
as quatro mais recentes, que registam a inauguração da 
Ponte de Álvaro, datam de 1983 e pertencem a Francis-
co António Mateus, ex-Presidente da Direcção da Liga de 
Amigos da Freguesia da Amieira, ambos sócios da Liga 
Regional Os Unidos da Freguesia de Álvaro.

sessão evoCAtivA de zé pedro dos XUtos & pontApés
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de uma sessão evocativa de Zé Pedro, guitarrista e 
fundador dos Xutos & Pontapés, no dia 20 de Novembro.

Tendo por principal objectivo assinalar o primeiro ano 
do seu precoce desaparecimento, ocorrido a 30 de Novem-
bro de 2017, a sessão teve início com a inauguração de 
uma exposição de 10 fotografias da autoria do fotojornalis-
ta Arlindo Homem, captadas nas Festas do Avante de 2016 
e 2017, e na homenagem póstuma que lhe foi prestada na 
edição deste ano no Festival Super Bock Super Rock.

Seguiu-se a alocução do Dr. Nuno Barata-Figueira, Vice-
-Presidente da Casa da Comarca da Sertã e Director da 
Associação Portuguesa de Genealogia, intitulada “Zé Pedro 
(Xutos e Pontapés) e as Suas Raízes Familiares na Comar-
ca da Sertã: A Varonia Afonso dos Reis e Suas Ligações 
às Famílias Barata, Lameira e Rebelo da Mota”, na qual o 
orador explanou as raízes familiares do homenageado nos 
concelhos de Oleiros e da Sertã, nomeadamente pelo seu 
tetravô Manuel da Mota, nascido na vila de Álvaro.

Marcaram presença Paula Reis e Maria João Reis, irmãs 
de zé Pedro, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 
da Casa da Comarca da Sertã, o Presidente da Casa do 
Concelho de Pampilhosa da Serra, o Secretário-Geral da 
Associação Portuguesa de Genealogia, bem como repre-

sentantes da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de 
Álvaro”, da União Regional da Freguesia do Sobral e da 
Casa dos Tabuenses, entre outros.

Na ocasião, o Presidente da Direcção da Casa da Co-
marca da Sertã, também tetraneto de Manuel da Mota, 
ofereceu à família uma fotografia de Zé Pedro, assinada 
por Arlindo Homem.

>>



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.

 JANEIRO 
6: Baile de Reis . entrada gratuita
Baile Popular 15h - 18h

Baile Danças Tradicionais Europeias (Tradballs) 18h - 20h

 FEVEREIRO   
6: Assembleia-Geral / Relatório Actividades e Contas 
2018 e Orçamento 2019 18h30

27: Recital de Canto e Piano 18h45

 MARÇO
5: Carnaval – Desfile de Santa Maria Maior 15h

24: Baile Revivalista - Anos 60 a 80 . entrada gratuita
15h30 -18h30

27: Sessão Dia Mundial Teatro . entrada gratuita 18h30

AGENDA

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

vendA de nAtAL destACoU 500 
ANOs DO FORAL DE cARDIGOs
No âmbito de mais uma edição da Venda de Natal, 
realizada na tarde do dia 8 de Dezembro, foi apre-
sentado o opúsculo “Foral da Bichieira. 500 Anos a 
dizer Cardigos”, publicado a propósito dos 5 séculos 
do Foral de Cardigos, freguesia do concelho de Ma-
ção que integra a região promovida pela CCS.

Após as intervenções do Presidente da Direcção da Casa 
da Comarca da Sertã e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Cardigos, teve início a alocução do Dr. António Manuel 
Silva, licenciado em História, natural dos Vales de Cardigos 
e sócio da CCS, que, perante uma sala cheia, deu nota de 
diversos factos da história de Cardigos e do Foral que lhe foi 
dado pelo Rei D. Manuel I a 18 de Maio de 1518.

Com o apoio da Junta de Freguesia de Cardigos, autar-
quia presidida por Carlos Leitão, seguiu-se uma “merenda 
quinhentista” com produtos típicos da gastronomia dessa 
freguesia do concelho de Mação.

A obra “Foral da Bichieira. 500 Anos a dizer Cardigos” está 
agora disponível para leitura na Biblioteca da Casa da Co-
marca da Sertã, devendo os interessados na sua aquisição 
contactar directamente a Junta de Freguesia de Cardigos.

No âmbito da Venda de Natal foram também disponibili-
zados alguns produtos da gastronomia local, nomeadamen-
te filhós, maranho e bucho da Sertã e alguns licores, bem 
como algumas obras literárias de temática regional.

Foi também o último dia em que estiveram patentes ao 
público as exposições de fotografias de Zé Pedro dos Xutos 
& Pontapés e da Freguesia de Álvaro, inauguradas, respec-
tivamente, a 20 e a 11 de Novembro, no âmbito da sessão 
evocativa do conhecido músico e das celebrações do 50º 
Aniversário da fundação da Liga Regional Os Unidos da Fre-
guesia de Álvaro.


