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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 o Recital de Canto e Violão 
com Joe Coronado e Leonnardo Melo, o Concerto de Marcello Linhos e Ar-
morial, a participação da nossa Casa na 5ª edição da Festa das Colectivida-
des e Casas Regionais, o aniversário da fundação nossa Casa, que este ano 
foi assinalado em Proença-a-Nova, bem como o habitual Jantar de Santos 
Populares, no âmbito do qual foi inaugurada a exposição de fotografia “Isna 
- Património Rural de Portugal”, da autoria de João Nuno Reis e composta por 
16 fotografias, entre as quais uma da Casa dos Ribeiros, onde ficou alojado 
o Rei D. Carlos aquando das caçadas aos javalis, e uma outra da Casa dos 
Barata Dão, que alojou a comitiva. 

Neste período e no que respeita a sócios colectivos de âmbito regional, 
cumpre referir a presença da nossa Casa no 42º aniversário da LAFA – Liga 
de Amigos da Freguesia de Amieira, saudando os demais pelo trabalho 
desenvolvido em prol das suas terras. Destacamos ainda a presença da 
nossa Casa nos aniversários de algumas Casas Regionais que, tal como nós, 
integram a ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa: Casa Regio-
nal de Ferreira do Zêzere e Casa do Concelho de Penacova. Continuamos a 
apostar na representação externa na região, pelo que teremos um expositor 
no Festival de Gastronomia do Maranho, a realizar na Sertã, na Feira de En-
chidos, Queijo e Mel, a realizar em Vila de Rei, bem como na Feira do Pinhal, 
a realizar em Oleiros. 

Uma palavra de regozijo pelo facto do Grupo de Vozes Tradicionais da 
Casa da Comarca da Sertã, coordenado pela sócia helena Reis, continuar 
a crescer e a afirmar-se paulatinamente no panorama musical de Lisboa. 
Apresentado publicamente em Março de 2017, actuou no passado dia 25 
de Junho na Taberna da Casa do Alentejo, ocasião em que assumiu a nova 
designação: Fio À Meada. 

A terminar e no âmbito das actividades organizadas pela Secção de 
Campismo e Montanhismo da nossa Casa, com coordenação a cargo de 
João Valente, destacamos o 5º encontro de campismo nas praias fluviais do 
Pinhal Interior Sul, iniciativa a realizar em Julho na Praia do Trízio, com o 
apoio da Câmara Municipal da Sertã.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL



A Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Violão no dia 11 de Abril, pelas 21 horas.

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um concerto do grupo Marcello Linhos e Armorial 
no dia 17 de Abril, pelas 20h30.

REcITAL DE cAnTO E VIOLãO
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Joe Coronado, natural dos Estados Unidos da América 
e que integrou a Orquestra Gulbenkian durante 27 anos, 
acompanhado ao violão por Leonnardo Melo, natural de 
Recife, Brasil, licenciado em Educação Musical pela Uni-
versidade Federal de Pernambuco, fundador do grupo 
instrumental Sonoris Fábrica e compositor, interpretaram 
diversas melodias norte-americanas e brasileiras dos anos 
cinquenta e sessenta do séc. XX, proporcionando uma 
magnífica sessão musical.

Marcaram presença na iniciativa, nomeadamente, re-
presentantes da Liga Regional Os Unidos da Freguesia de 
Álvaro e da União Regional da Freguesia do Sobral, asso-
ciados colectivos da Casa da Comarca da Sertã que desen-

volvem a sua acção em prol das mencionadas freguesias 
do concelho de Oleiros.

Constituído por Marcello Linhos (viola caipira), Marcelo 
Lima (bandolim) e Nelson Latif (violão), o grupo interpre-
tou diversas músicas brasileiras do universo caipira, como 
modinhas, baião e música de raíz.

A actuação na Casa da Comarca da Sertã, o único con-
certo em Lisboa e ao qual se seguiram actuações em Fran-
ça e na holanda, contou com a participação especial de 
Andrea Luísa Teixeira, investigadora e performer, na flauta, 
no tema Rosa, da autoria de Afonso Celso e composto no 
Brasil no final do século XIX. 

cOncERTO DE MARcELLO LInhOs E ARMORIAL

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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s. nunO DE sAnTA MARIA EVOcADO nO DIA MunDIAL DO LIVRO
O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor foi assinalado a 23 de Abril com a palestra “Ex-Líbris, O Gla-
mour do Livro”, no âmbito da qual foi simbolicamente colado um exemplar do ex-líbris da CCS.

D. Nuno Álvares Pereira, Patrono da Casa da Comarca 
da Sertã, naturalmente em destaque no ex-líbris criado 
por David Fernandes da Silva e agora produzido pela Qua-
dratim Letterpress, foi evocado na ocasião como exemplo 
de vida, assinalando o 10º aniversário da sua canonização 
como S. Nuno de Santa Maria.

A palestra, na qual marcaram presença representantes 
da Associação Portuguesa de Genealogia e da Real As-
sociação de Lisboa, bem como o Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral da CS, teve início pelas 18h30m com 
breves palavras do Presidente da Direcção e do Vice-Pre-
sidente da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, Mestre José 
Colaço. Seguiram-se as intervenções dos oradores: Vítor 
Escudero, membro da Academia Nacional de Belas Artes 
e da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, com “De como o 
Ex-Líbris não é a Torre de Belém… nem o pastel de nata”, 
David Fernandes da Silva, membro da Academia Portu-
guesa de Ex-Líbris e sócio honorário da Casa da Comarca 
da Sertã, com “Notas em torno de um Ex-Líbris: heráldica, 
simbologia e hagiografia” e Vânia Nunes, da Quadratim 

Letterpress, com “Como nasce um Ex-Líbris”.
No final das brilhantes intervenções dos oradores convi-

dados, a Presidente da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, 
Ana Cristina Martins, foi convidada pelo Presidente da Di-
recção para colar simbolicamente um exemplar do ex-líbris 
da CCS no livro registado com número um.

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco da palestra “Da Vila de Álvaro à Cidade de Lisboa: 
Uma Biografia Quase Ignota” no dia 6 de Maio, data em que se celebrava 137 anos que a Câmara Muni-
cipal de Lisboa deliberou dar o nome de Barata Salgueiro à rua onde morava.

Organizada a propósito do bicentenário do nascimen-
to do Dr. Adriano Antão Barata Salgueiro (1819-1895) e 
dando continuação à rúbrica «Grandes Vultos da Comarca 
da Sertã», foram oradores o Dr. Nuno Miguel M. Barata-

-Figueira, Director da Associação Portuguesa de Genealo-
gia e Vice-Presidente da Direcção da Casa da Comarca da 
Sertã, e o Dr. Luís Miguel P. G. Cardoso de Menezes, sócio 
efectivo da Associação Portuguesa de Genealogia, autores 
de “Os Dias Barata Salgueiro da Madeirã – As Raízes duma 
Família do Antigo Termo da Vila de Álvaro”.

Adriano Antão Barata Salgueiro, um dos onze filhos do 

Major António Antão e de D. Teresa Rosa de Jesus Barata 
Salgueiro, nasceu na antiga vila e concelho de Álvaro, ac-
tualmente uma das freguesias que integram o município 
de Oleiros, e foi bacharel formado em Leis pela Univer-
sidade de Coimbra, prestigiado advogado e benemérito 
da cidade de Lisboa. Seguramente o mais mediático dos 
membros desta família, faleceu sem descendência no seu 
palácio junto à Av. da Liberdade, no local onde actualmen-
te se localiza o moderno edifício-sede do Novo Banco, há 
precisamente 124 anos, no dia 5 de Maio de 1895.

O seu nome figura na toponímia de Lisboa por proposta 

BIcEnTEnáRIO DO nAscIMEnTO DE BARATA sALguEIRO



V FEsTA DAs cOLEcTIVIDADEs E cAsAs REgIOnAIs
No fim-de-semana de 24 a 26 de Maio, realizou-se na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, a 5ª edi-
ção da Festa das Colectividades e das Casas Regionais, no âmbito da qual actuou no sábado o Grupo de 
Vozes Tradicionais Femininas Casa da Comarca da Sertã.

do então Presidente da Câmara Municipal, José Gregório 
Rosa Araújo, em reconhecimento do contributo dado na 
construção da Avenida da Liberdade. O topónimo “Rua Ba-
rata Salgueiro” foi aprovado na 19.ª Sessão Extraordinária 
da Câmara Municipal de Lisboa, a 6 de Maio de 1882.

Ainda a propósito da celebração do bicentenário do nas-

cimento de Barata Salgueiro, de referir que no dia 11 de 
Maio se realizou uma visita à Base Aérea n.º 6 – Montijo, 
cujos terrenos incluem a Quinta da Praia, que lhe perten-
ceu, seguindo-se no dia 17 do mesmo mês uma palestra 
organizada pela Associação Portuguesa de Genealogia, 
realizada no âmbito dos seus jantares-tertúlia mensais.

Organização conjunta da ACRL, ACCL e FCDL, em palco 
estiveram actuações de ranchos folclóricos, grupos de ca-
vaquinhos, grupos de cantares, concertinas, acordeonistas, 
fado e outros géneros artísticos, numa grande festa po-
pular 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 também com 
um expositor, no qual foram disponibilizados 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 filhós, queijos e 
enchidos.
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73º AnIVERsáRIO DA cAsA DA cOMARcA DA sERTã
A Casa da Comarca da Sertã festejou o 73º aniversário da sua fundação no dia 1 de Junho, ocasião es-
colhida para uma visita oficial da ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa ao município de 
Proença-a-Nova.

Desta vez o ponto de encontro foi junto à Praça Dr. 
Francisco Sá Carneiro, vulgarmente designada por Areei-
ro, local de onde saíram diversos sócios, seus familiares 
e amigos, a Presidente da ACRL – Associação das Casas 
Regionais em Lisboa, que é também Presidente da Casa 
Regional de Ferreira do Zêzere, bem como os representan-
tes das diversas Casas Regionais.

Após breve paragem na área de serviço de Santarém, 
rumou-se ao Parque Urbano João Martins, no centro da Vila 
de Proença-a-Nova, onde já diversos convidados aguarda-
vam a comitiva vinda de Lisboa. Na Galeria Municipal, o 
Presidente da Câmara Municipal dirigiu aos presentes uma 
saudação de boas-vindas, seguindo-se a troca de lembran-

ças entre a edilidade e as Casas Regionais presentes: Casa 
da Comarca de Arganil, Casa do Concelho de Alvaiázere, 
Casa do Concelho de Castanheira de Pêra, Casa do Conce-
lho de Pampilhosa da Serra, Casa do Concelho de Tondela 
e Casa dos Tabuenses. Após as intervenções dos repre-
sentantes das Casas, da Presidente da Direcção 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, 
o grupo visitou uma escultura que se integra no chamado 
Roteiro das Artes e que fica localizada no Parque Urbano, 
junto à Galeria Municipal, fazendo depois um passeio pela 
Vila e visitando a Igreja Matriz e a Igreja da Misericórdia.
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sAnTOs POPuLAREs
Os Santos Populares foram celebrados na Casa da Comarca da Sertã no dia 12 de Junho, noite de Santo António.

O Restaurante Milita, na zona industrial, foi o local esco-
lhido para o almoço, no qual marcaram presença, nomea-
damente, o Dr. Paulo Luís, em representação do Município 
da Sertã, o Presidente do Conselho Fiscal, Fernando Car-
valho, os ex-Presidentes da Maria Adelaide Canas, José 
Pereira Bairrada, actual Provedor da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Proença-a-Nova, e Irene Cardoso, actual re-
presentante de Proença-a-Nova no Conselho Regional, os 
Conselheiros Regionais por Oleiros e Vila de Rei, respecti-
vamente Armindo Augusto Ramos e Maria João Costa Pin-
to, bem como representantes da Liga Regional “Os Unidos 
da Freguesia de Álvaro” e da União Regional da Freguesia 
do Sobral.

Na ocasião, foram homenageados os sócios que com-
pletam em 2019 os 25 e os 50 Anos de associado, tendo 
sido referenciados um a um pelo Presidente da Direcção. 
Maria João de Mattos e Silva Neves da Costa Pinto, natural 

de Vila de Rei, recebeu das mãos do Presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral o emblema de 25 Anos, tendo igual-
mente recebido em nome de sua irmã Maria Teresa de 
Mattos e Silva Neves Sanchez, que não pôde comparecer.

Dando continuidade ao programa preparado com a Au-
tarquia, o grupo dirigiu-se aos Montes da Senhora para 
visitar um cerejal, no qual os participantes tiveram opor-
tunidade de colher e de comprar cerejas directamente ao 
produtor. De regresso a Proença-a-Nova, os autocarros 
passaram novamente junto à praia fluvial da Fróia e pela 
Vila de Sobreira Formosa, locais emblemáticos do concelho.

De volta ao Restaurante Milita, onde se realizou o lan-
che de despedida, teve lugar uma pequena actuação do 
Grupo de Vozes Tradicionais Femininas da Casa da Comar-
ca da Sertã e, antecedendo o regresso a Lisboa, cantaram-

-se os parabéns à Casa pelos 73 anos a promover a região 
e as suas gentes.

Antecedendo o jantar foi inaugurada a exposição de fo-
tografia “Isna - Património Rural de Portugal”, da autoria 
de João Nuno Reis. Composta por 16 fotografias, entre as 
quais uma da Casa dos Ribeiros, onde ficou alojado o Rei 
D. Carlos aquando das caçadas aos javalis, e uma outra da 
Casa dos Barata Dão, que alojou a comitiva, a referida ex-
posição poderá ser visitada até dia 17 de Julho, mediante 
marcação prévia.

Na iniciativa, que juntou diversos sócios, seus familia-
res e amigos, em ambiente de animada confraternização 

intergeracional, actuaram o Grupo de Vozes Tradicionais 
Femininas da Casa da Comarca da Sertã e um grupo de 
músicos da ACSA – Associação Cultural Sénior de Algés 
(Universidade Sénior), composto, nomeadamente, pelo 
associado Fernando Marçal, natural do concelho da Sertã.

Na presente edição as tradicionais sardinhas assadas 
ficaram a cargo dos sócios António e Jaime Barata, aos 
quais muito agradecemos a disponibilidade, bem como a 
todos quantos contribuíram para o sucesso da iniciativa.



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 
13: Recital de Canto e Piano
Entrada gratuita . 21h

18 a 21: Festival de Gastronomia do Maranho (Sertã)

19 a 21: 5º Encontro de Campismo nas Praias Fluviais 
do Pinhal Interior Sul / Praia do Trízio (Sertã)

27 a 31: Feira de Enchidos, Queijo e Mel (Vila de Rei)

 AGOSTO   
1 a 4: : Feira de Enchidos, Queijo e Mel (Vila de Rei)

8 a 12: Feira do Pinhal (Oleiros)

11: Actuação de Fio À Meada - Grupo de Vozes Tra-
dicionais Femininas da Casa da Comarca da Sertã no 
Festival Bons Sons (Tomar)

 SETEMBRO
26: Recital de Canto e Piano 
Entrada gratuita . 18h45

AgEnDA

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

FEIRA DA cEREjA E DOs 
PRODuTOs REgIOnAIs
No fim-de-semana de 28 a 30 de Junho, realizou-

-se em S. Domingos de Benfica, junto ao Fonte 
Nova, a Feira da Cereja e dos Produtos Regionais, 
no âmbito da qual actuou, na sexta-feira, Gonçalo 
Barata, associado da Casa da Comarca da Sertã.

Com organização conjunta da Junta de Freguesia de S. 
Domingos de Benfica, ACCL e ACRL, em palco estiveram 
actuações de ranchos folclóricos, concertinas, acordeonis-
tas, fado e outros géneros musicais, numa grande festa 
popular aberta todos, com produtos tradicionais a cargo 
das Casas Regionais participantes.

A Casa da Comarca da Sertã participou com um expo-
sitor, no qual foram disponibilizados 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 mara-
nhos e o bucho, incluiu também filhós, queijos e enchidos.


