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Caros associados,

Fundada em 1946, a Casa da Comarca da Sertã completou em 4 de 
Fevereiro os 73 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, sem-
pre procurou promover a região e as suas gentes. A propósito desta celebra-
ção, que este ano terá lugar em Proença-a-Nova no dia 1 de Junho, serão 
homenageados 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, 
novamente com excelente adesão, o Sarau Cultural, com actuação do Grupo 
de Vozes Tradicionais Femininas da Casa da Comarca da Sertã, inauguração 
da exposição de pintura de Rui Olivença e o Baile Revivalista que nos trouxe 
o amigo Carlos Silva, bem como a sessão dedicada ao Dia Mundial do Teatro, 
com a peça “Leôncio e Lena”.  

A concluir, cumpre ainda referir que no início do ano se realizou uma 
Assembleia-Geral, na qual foram aprovadas por unanimidade as contas rela-
tivas ao exercício de 2018, bem como o orçamento e o plano de actividades 
para o corrente ano. De referir ainda que foi também aprovada por unanimi-
dade a atribuição da categoria de Sócio Benemérito ao Dr. Manuel Luís Fari-
nha, ex-Presidente da Direcção e da Mesa da Assembleia-Geral, tendo sido 
apresentado na ocasião o livro “Retrospectiva 2008-2018. Notícias da Casa 
da Comarca da Sertã”, do qual foram produzidos apenas 100 exemplares.

Tal como habitualmente, esperamos poder continuar a contar sempre 
que possível com o apoio dos diversos municípios, a par do relevante con-
tributo 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 6 de Janeiro. Já na 10ª 
edição, a iniciativa reuniu cerca de centena e meia de pessoas, entre sócios, seus familiares e amigos.

A Junta de Freguesia do Troviscal, no concelho da Sertã, cujo executivo é presidido por Manuel Nogueira 
Figueiredo, assinalou a 27 de Janeiro o Dia da Freguesia.
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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 perto das 19 horas, quando diversos músi-
cos convidados pela Tradballs deram continuidade ao baile 
com danças tradicionais europeias até cerca das 21h30m.

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 do 465º Aniversário tiveram início 
com uma missa na Igreja Matriz em honra de S. Vicente, 
o Padroeiro do Troviscal. De seguida teve lugar a inau-
guração de um memorial para homenagear os cidadãos 
naturais da freguesia que perderam a vida na 1ª Guerra 
Mundial (1914-1918), na Guerra Colonial (1961-1974) e 
nos incêndios (de 2003 e 2017), benzido pelo Pároco do 
Troviscal e a propósito da qual tomaram a palavra o Presi-
dente da Junta de Freguesia do Troviscal, o Presidente da 
Câmara Municipal da Sertã, o Deputado Manuel Frexes, o 
Presidente da Assembleia Municipal da Sertã e Rui Lopes, 

jornalista e sócio da Casa da Comarca da Sertã, autor do 
livro “Troviscal e a sua História”.

Marcaram presença, nomeadamente, a Vereadora Cláu-
dia André da Câmara Municipal da Sertã, o Presidente da 
Junta de Freguesia da Sertã, José da Silva Nunes, entre 
outros autarcas, bem como Pedro Fernandes, em repre-
sentação da Liga Regional Os Unidos da Freguesia de Ál-
varo, tendo a Casa da Comarca da Sertã sido representa-
da pelo Presidente da Direcção, com raízes familiares no 
Troviscal.

Pub.

DIA DA FREguEsIA DO TROvIscAL
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Livro “retrospectiva 2008-2018. Notícias da casa da 
cOmARcA DA sERTã”
O livro “Retrospectiva 2008-2018. Notícias da Casa da Comarca da Sertã” foi apresentado no dia 6 de 
Fevereiro, no final da Assembleia-Geral.

Com edição da Casa da Comarca da Sertã e autoria de Pedro Amaro e Pedro Fer-
nandes, a obra teve por principal objectivo reunir em formato papel uma década de 
notícias publicadas no site da Casa na internet.

De acordo com Pedro Amaro, o referido livro é o resultado de “Uma década de 
memórias. Uma década de notícias. De iniciativas próprias mas também de activi-
dades organizadas pelos diversos associados da Casa da Comarca da Sertã (CCS), 
pelas freguesias, concelhos e outras entidades da nossa região, bem como pelas 
diversas casas regionais e demais entidades com as quais nos relacionamos. Uma 
década a promover e divulgar a história, a cultura, o património e a gastronomia, 
bem como personalidades oriundas ou com raízes na região abrangida pela CCS, ou 
seja, dos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como das 
freguesias de Amêndoa e Cardigos do concelho de Mação.”

A antiga escola-primária de Amieira, na actual freguesia de Oleiros-Amieira, em Oleiros, foi palco de um 
churrasco tradicional no dia 16 de Fevereiro.

Organizado pela Liga de Amigos da Freguesia da Amieira 
(LAFA), associado colectivo da Casa da Comarca da Sertã 
actualmente presidido por José Alves, o almoço convívio, 
antecedido por uma missa na Igreja Paroquial, registou 
uma adesão de cerca de uma centena de pessoas, entre 
as quais sócios da Liga dos Amigos da Freguesia de Amiei-
ra, seus familiares e amigos, bem como representantes de 
entidades oficiais.

Marcaram presença, nomeadamente, Luís Mendes, Che-
fe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Olei-
ros, o Presidente da Junta de Freguesia de Oleiros-Amieira, 
diversos dirigentes da LAFA, Pedro Amaro, Presidente da 
Casa da Comarca da Sertã, Pedro Fernandes, da Direcção 
da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, e 
José Augusto Lopes, ex-Presidente do Grupo de Amigos da 
Freguesia da Madeirã.

churrasco tradicioNaL Na amieira



recitaL de caNto e piaNo

carNavaL de saNta maria maior 2019

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Piano no final de tarde do 
dia 27 de Fevereiro.

A Casa da Comarca da Sertã participou no Desfile de Carnaval de Santa Maria Maior, iniciativa que se 
realizou no dia 5 de Março, terça-feira de Carnaval.

Com o objectivo assinalar o Dia dos Namorados e o 
Dia da Mulher, a iniciativa contou com a participação de 
Andrea Luísa Teixeira e Joe Coronado ao piano, que inter-
pretaram a quatro mãos Marcha Característica Nº 1 em Do 
maior, D968b de Schubert, seguindo-se as actuações de 
Ellen Rabiner e Vítor Paiva, individualmente e em dueto, 
acompanhados ao piano por Joe Coronado. Na primeira 
parte do recital foram interpretadas obras de Puccini, Tosti, 

Keil, Guastavino, Piazzolla, de Falla e Verdi e, na segunda 
parte, de Gershwin, Rodgers e Cole Porter.

Aos intervenientes Andrea Luísa Teixeira, Investigadora 
e Performer, Joe Coronado que integrou a Orquestra Gul-
benkian durante 27 anos, Ellen Rabiner, Contralto, solista 
na Metropolitan Opera of New York durante 17 anos, bem 
como Vítor Paiva, Tenor que integrou o Coro do Teatro Na-
cional de S. Carlos, o nosso sincero agradecimento.

Organizada pela Junta de Freguesia de Santa Maria 
Maior, a presente edição teve início na Praça da Figueira 
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 en-
volvimento das colectividades da freguesia.

Tal como habitualmente, a Casa da Comarca da Sertã 
marcou presença na iniciativa, desta vez com um grupo de 
cerca de trinta elementos, na sua quase totalidade jovens 
monitores do associado colectivo Praznik, que, acompa-
nhados pelo Presidente da Direcção, deram o seu contribu-
to na animação do desfile. De regresso à Casa, realizou-se 
um lanche-convívio com todos os participantes, encerran-
do da melhor forma mais uma festa de Carnaval.
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http://hotelsantamargarida.pt/pt

Feira iNterNacioNaL de turismo de Lisboa 2019
A Casa da Comarca da Sertã visitou a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, iniciativa que decorreu entre os 
dias 13 e 17 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 concelhos de Mação, Sertã e de Vila de Rei, e da 
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, de que fazem 
parte os concelhos de Oleiros e Proença-a-Nova.

De registar que nesta edição o Município de Proença-
-a-Nova apostou num stand próprio, tendo ainda estado 
presente no expositor do Geopark Naturtejo, tal como o 
Município de Oleiros. O Município da Sertã marcou igual-
mente presença no stand da Associação de Municípios da 
Rota da Estrada Nacional 2, que liga o país de norte a sul, 
tendo realizado no primeiro dia do certame e em colabora-
ção com a Santos & Marçal, associado colectivo da nossa 
Casa, uma acção de promoção turística do concelho, na 
qual marcou presença o Presidente da Direcção da Casa 

da Comarca da Sertã. No âmbito da mesma, realizou-se 
uma degustação de maranho, bucho, cartuxinhos de Cer-
nache e vinho branco e tinto de Cernache do Bonjardim, 
com animação musical ao vivo pelo pianista sertaginense 
Marco Figueiredo. 

No dia seguinte, no expositor do Turismo Centro de 
Portugal, o conhecido humorista Nilton, com raízes fami-
liares em Proença-a-Nova, promoveu diversos municípios, 
nomeadamente Castelo Branco, Oleiros e Proença-a-Nova. 
Também nesse dia, realizou--se uma acção de degustação 
de cabrito estonado no stand da Modo Distinto, promoven-
do, nomeadamente, o Hotel de Santa Margarida e a Adega 
dos Apalaches, na qual marcaram presença o Presidente 
da Direcção e o Presidente do Conselho Fiscal da Casa da 
Comarca da Sertã.

Pub.
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sARAu cuLTuRAL
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Sarau Cultural no dia 24 de Março, assina-
lando simbolicamente o início da Primavera, o Dia da Árvore, o Dia da Poesia e o Dia da Água.

A actividade teve início com o Grupo de Vozes Tradicio-
nais Femininas da Casa da Comarca da Sertã, coordenado 
pela sócia Helena Reis, cuja actuação foi muito aplaudi-
da por todos, seguindo-se a inauguração da exposição de 
pintura “Natureza”, da autoria de Rui Olivença e que ficará 
patente até dia 30 de Abril.

O Baile Revivalista que se seguiu foi memorável, tendo 
Carlos Silva interpretado magistralmente diversas músicas 

italianas, espanholas, francesas e inglesas dos anos 60 e 
70 do século XX, mas também conhecidas músicas popu-
lares portuguesas da actualidade. Numa tarde de são con-
vívio intergeracional entre sócios, seus familiares e amigos, 
agradecemos a presença dos nossos congéneres da Casa 
do Concelho de Alvaiázere.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional



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.

 ABRIL 
11: Recital de Canto e Piano
Entrada gratuita . 18h45

17: Concerto Música de Marcello Linhos e Armorial  
Entrada gratuita . 20h30

23: Sessão Dia Mundial do Livro 
Entrada gratuita . 18h45

 MAIO   
6: : Palestra “Bicentenário Nascimento do Dr. Adriano 
Antão Barata Salgueiro” . entrada gratuita . 18h30

11: Visita à Base Aérea do Montijo / “Bicentenário Nas-
cimento do Dr. Adriano Antão Barata Salgueiro” 
Sujeito a inscrição

24 a 26: Festa das Colectividades e Casas Regionais
Alameda D. Afonso Henriques 

 JuNhO
1: Passeio a Proença-a-Nova / 73º Aniversário da Casa 
da Comarca da Sertã
Sujeito a inscrição

12: Jantar de Santos Populares 
Sujeito a inscrição

29: Passeio a Cernache do Bonjardim / 10º Aniversário 
da Canonização de D. Nuno Álvares Pereira
Sujeito a inscrição

aGeNda

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

dia muNdiaL do teatro com 
“LeôNcio e LeNa”
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu 
a peça “Leôncio e Lena” no dia 27 de Março, assina-
lando o Dia Mundial do Teatro.

Da autoria de Georg Buchner, dramaturgo alemão do 
século XIX e encenada pelos professores João Meireles e 
Alfredo Nunes, fizeram parte do elenco Beatriz Abelha, Bru-
na Ferreira, Catarina Fernandes, Catarina Couto, Cristiana 
Monteiro, Daniela Dias, Fábio Estêvão, Joi Francisco, Luís 
Pereira, Maria Canhão, Poliana Silva, Rita Seco, Rita Jesus e 
Tomás Almeida, alunos do 2º ano do Curso Profissional de 
Artes do Espectáculo da Escola Gil Vicente.

Com entrada livre, a sessão contou com a presença es-
pecial da actriz Anabela Mira, da Associação Crème de la 
Crème, sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã, bem 
como do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Casa, 
Dr. Celso Matias da Silva, entre diversos sócios, familiares e 
amigos.


