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Caros associados,

Ao longo de 2019, muitas foram as iniciativas realizadas, algumas delas 
mais relevantes, como o aniversário da nossa Casa, ocasião em que se ho-
menageiam os sócios mais antigos. 

De entre as iniciativas realizadas neste último trimestre, destacamos a 
11ª edição da Noite de Fados com Jantar, o nosso Magusto, sempre tão 
concorrido, a sessão evocativa de Adrião Morais David, 1º Comandante dos 
Bombeiros Voluntários da Sertã, bem como a Venda de Natal, no âmbito da 
qual foi inaugurada uma exposição de fotografia de André Farinha.

Uma referência particular ao 2º Torneio de Pesca Desportiva de Santa 
Maria Maior, iniciativa organizada pela Junta de Freguesia e na qual nos clas-
sificámos em 1º lugar, naturalmente graças à perícia do sócio Paulo Sérgio 
Matias, a quem agradecemos a disponibilidade e felicitamos publicamente.

Ao longo do ano a nossa Casa marcou presença em diversas activida-
des realizadas nos concelhos da região, principalmente relacionadas com 
os nossos associados colectivos, como o Grupo de Amigos Incondicionais 
de Orvalho, a Liga de Amigos da Freguesia de Amieira, a União Regional da 
Freguesia do Sobral e a Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, 
mas também no 21º Tunicoto – Encontro de Tunas de Vila de Rei, organizado 
pela Villa d’el Rei Tuna.

Promovendo o associativismo e o património histórico-cultural dos mu-
nicípios da nossa região, marcámos presença em iniciativas organizadas por 
diversas Casas Regionais, bem como na totalidade das actividades organiza-
das pela ACRL, nomeadamente na visita a Trás-Os-Montes e no almoço do 
12º aniversário.

A nossa Secção de Campismo está novamente de parabéns, tanto pela 
organização do acampamento realizado na Praia Fluvial do Trízio, bem como 
pela representação da Casa em diversos acampamentos em que marcámos 
presença oficialmente. Ainda a propósito desta área de actividade, relembra-
mos que emitimos licença desportiva com diversas vantagens, nomeadamen-
te descontos em parques de campismo, seguro de campista, entre outros. 

Fazemos votos de poder continuar a contar com a vossa participação nas 
diversas iniciativas a realizar em 2020, bem como através do tão necessário 
apoio financeiro da nossa Casa, com donativos e liquidação das quotas. 

A concluir, desejamos a todos os associados e suas famílias, um feliz Na-
tal e um próspero 2020.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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No âmbito do Terreiro do Gaiteiro e assinalando o Dia Mundial da Música, o grupo musical Xantão reali-
zou, no dia 5 de Outubro, um concorrido concerto de estreia na Casa da Comarca da Sertã.

A Liga Regional «Os Unidos da Freguesia de Álvaro» (LRUFA), sócio colectivo da nossa Casa que desen-
volve a sua acção em prol dessa freguesia do concelho de Oleiros, assinalou o 51º aniversário da sua 
fundação no dia 13 de Outubro.

TERREIRO DO GAITEIRO cOm cOncERTO DOs XAnTãO
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O grupo musical Xantão, constituído por Diana Henriques 
e André Fonseca, começou em 2018, na cidade de Lisboa. 
André Fonseca - guitarra, dulcimer, flauta de tamborileiro 
e programações - e Diana Henriques - voz e percussões - 
começaram a tocar juntos depois de se terem conhecido 
enquanto percussionistas no meio musical das gaitas-de-

-foles. O dueto surgiu de uma necessidade conjunta de 
reinventar temas tradicionais portugueses, transpondo o 
contexto rural em que foram criados para um imaginário 
urbano próprio.

Com Paulo Magueijo como responsável pelo som, o con-
certo foi o ponto alto de mais uma edição do Terreiro do 
Gaiteiro, convívio musical organizado conjuntamente pelo 

Terreiro do Gaiteiro e Casa da Comarca da Sertã, com o 
apoio da Associação Portuguesa para o Estudo e Divulga-
ção da Gaita-de-Foles.

A iniciativa teve início com uma arruada pelo Grupo de 
Bombos do GAIO (Orvalho), seguindo-se a visita à Igreja 
Matriz, à Capela de N. Sra. da Nazaré e à Igreja da Mise-
ricórdia. Tal como habitualmente, incluiu um almoço no 
Restaurante “Olhar o zêzere”, no qual marcaram presen-
ça Victor Antunes, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Oleiros, José Nunes, Presidente da Junta de Freguesia 
de Álvaro, António Correia, Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Álvaro, e Augusto Antunes, Presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral da LRUFA, tendo a CCS sido re-
presentada pelo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, 
Celso Matias da Silva.

Após o almoço realizou-se um passeio à aldeia da Gas-
palha, com visita à Casa da e à Capela de S. Domingos, 
junto da qual o Vice-Presidente da Direcção da CCS, Nuno 
Barata-Figueira, fez uma breve alocução a propósito do bi-
centenário do nascimento de Barata Salgueiro. De volta ao 

restaurante e antecedendo o regresso a Lisboa, realizou-
-se o habitual lanche-convívio.

O aniversário, em cuja ocasião foi disponibilizada uma 
medalha de bronze evocativa do cinquentenário da fun-
dação da LRUFA, efeméride comemorada em 2018, foi as-
sinalado no âmbito da 6ª edição da “Festa das Vindimas”. 

AnIvERsáRIO DA LIGA REGIOnAL 
«Os UnidOs da FregUesia de ÁlvarO»
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11ª ediçãO da nOite de FadOs
O nosso Salão Nobre foi palco da 11ª edição da noite de fados com jantar, no dia 29 de Outubro.

A iniciativa registou excelente adesão, tendo contado 
com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior, Dr. Miguel Coelho. Acompanhados por 
Ricardo Parreira na guitarra portuguesa e por Miguel Sil-
va na viola de acompanhamento de fado, actuaram Vânia 
Conde, Rui Santos, Ruca Fernandes e Jaime Dias. Foi um 
serão animado, no qual diversos sócios, seus familiares 
e amigos, marcaram presença e deram o seu contributo 
para o Banco Alimentar da Junta de Freguesia.

Marcaram ainda presença Ricardo Dias, Vogal do execu-
tivo da referida Junta de Freguesia, o Presidente do Con-
selho Fiscal da Casa da Comarca da Sertã, representantes 
da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e 
da União Regional da Freguesia do Sobral, bem como o 
artista plástico Pedro Gomes, autor dos murais que ho-
menageiam 120 personalidades ligadas à história do fado, 
recentemente inaugurados no Bairro da Bica.



HOmenagem aO dr. manUel lUís FarinHa
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um jantar de homenagem ao Dr. Manuel Luís 
Farinha no dia 7 de Novembro.

Advogado de profissão, é natural da freguesia do Trovis-
cal, concelho da Sertã, tendo sido fundador e antigo Pre-
sidente da Direcção da Ala Regionalista da Freguesia do 
Troviscal. Sócio Benemérito da Casa da Comarca da Sertã, 
foi Presidente da Direcção e da Mesa da Assembleia-Geral, 
sendo actualmente representante da Sertã no Conselho 
Regional.

Na ocasião usaram da palavra o Presidente da Direcção, 
Engº Pedro Amaro, o Presidente da Mesa da Assembleia-

-Geral, Dr. Celso Matias da Silva, a Deputada Cláudia An-
dré, que representou a Câmara Municipal da Sertã, tendo 
as intervenções terminado com a alocução do homenagea-
do, a quem o Presidente da Direcção fez a entrega formal 
do diploma de sócio benemérito.

O jantar contou com a presença de familiares e amigos 
do homenageado, bem como de Ricardo Dias, Vogal do 

executivo da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, de 
Sandra Nunes, Vice-Presidente da Associação das Casas 
Regionais em Lisboa, e de Pedro Franco, Presidente da As-
sociação das Colectividades do Concelho de Lisboa, tendo 
sido servido pela empresa Catering dos Sabores.

Marcaram também presença actuais e antigos dirigen-
tes da Casa, nomeadamente o Presidente do Conselho 
Fiscal, a Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral e 
os representantes de Oleiros, Proença-a-Nova e de Vila 
de Rei no Conselho Regional, bem como o Presidente da 
Liga de Amigos da Freguesia da Amieira e representantes 
da Liga de Amigos da Freguesia de Isna, da Liga Regional 
Os Unidos da Freguesia de Álvaro e da União Regional da 
Freguesia do Sobral.
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PALEsTRA sObRE ADRIãO mORAIs DAvID
O nosso Salão Nobre recebeu no dia 20 de Novembro uma sessão evocativa de Adrião Morais David, 1º 
Comandante dos Bombeiros Voluntários da Sertã.

Realizada a propósito dos 70 anos do seu falecimento, 
ocorrido a 19 de Novembro de 1949, a palestra teve por 
orador o Jornalista Rui Pedro Lopes, sócio da Casa da Co-
marca da Sertã e autor, entre outros, do livro “Associação 
dos Bombeiros Voluntários da Sertã: 100 anos sempre ao 
seu lado”.

Natural da Vila da Sertã, onde nasceu a 25 de Julho 
de 1878, Adrião Morais David licenciou-se em Direito pela 
Universidade de Lisboa e foi escrivão de direito na Sertã. 
Passou fugazmente pela política, tendo sido Vereador, mas 
foi essencialmente um homem de cultura, ligado ao Grupo 
de Amadores Certaginense, bem como ao Grémio Certa-
ginense, actual Clube da Sertã, e à Filarmónica Patriota 
Certaginense, que viria a dar origem à Filarmónica União 
Sertaginense.

Sempre solidário e atento às necessidades da sua terra 
natal, foi, em 1941, um dos constituintes da Comissão dos 

Amigos do Hospital da Sertã, a qual tinha por objectivo a 
recolha de fundos em Lisboa para aquisição de material 
cirúrgico para aquela unidade de saúde. Fundador da As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã, 
da qual veio a ser o 1º Comandante, era em 1949, ano do 
seu falecimento, representante do concelho da Sertã no 
Conselho Regional da Casa da Comarca da Sertã.

2º TORnEIO DE PEscA DE sAnTA mARIA mAIOR
O 2º Torneio de Pesca Desportiva de Santa Maria Maior realizou-se na manhã do dia 24 de Novembro e contou 
com a participação de diversas colectividades da freguesia, nomeadamente a Casa da Comarca da Sertã.

Iniciativa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior 
com coordenação a cargo de Ricardo Dias, vogal do 
Desporto e Associativismo, foi organizada pelo Tejolen-
se Atlético Clube, tal como na primeira edição. Aberta a 
pescadores federados na Federação Portuguesa de Pesca 
Desportiva, bem como a pescadores amadores, a compe-
tição de Pesca Desportiva em Água Salgada, na disciplina 
de boia, teve lugar na Vila da Cova do Vapor, concelho de 
Almada. 

Paulo Sérgio Matias, sócio da Casa da Comarca da Sertã 
natural da freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da 
Sertã, classificou-se em 1º lugar individual, com o maior 
exemplar e a maior quantidade de exemplares pescados, 
num total de 20 participantes inscritos. Por equipas, a 
Casa da Comarca da Sertã ficou classificada em 1º lugar, o 
Centro Cultural Magalhães Lima em 2º lugar e o Tejolense 

Atlético Clube em 3º lugar, tendo ainda participado o Gru-
po Sportivo Adicense e a Casa de Lafões.

O almoço-convívio, seguido da entrega dos prémios, 
teve lugar em Alfama, na sede do Tejolense Atlético Clube, 
e contou com a presença do Presidente da Junta de Santa 
Maria Maior, Dr. Miguel Coelho, que enalteceu este evento 
e entregou os troféus aos primeiros classificados.
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vEnDA DE nATAL
A edição deste ano da Venda de Natal realizou-se no dia 8 de Dezembro e contou com a participação do 
nosso Grupo de Vozes Tradicionais Femininas e dum grupo de violas e cavaquinhos da ACSA – Universi-
dade Sénior de Algés.

Com entrada gratuita, tal como nas anteriores edições, 
teve início pelas 16 horas com a inauguração de uma ex-
posição de fotografia de André Farinha, natural de Lisboa 
e residente em Vila de Rei, com raízes familiares no conce-
lho da Sertã. Seguiram-se as actuações musicais do Grupo 
de Vozes Femininas da Casa da Comarca da Sertã e dos 
elementos da ACSA, em ambiente de sã convivência inter-
geracional.

Na presente edição, que teve a colaboração da empre-
sa sertaginense CASEL, os visitantes tiveram oportunidade 
de comprar lembranças a preços convidativos, entre livros 

de temática regional, nomeadamente “Arte por Terras 
de Nun’Álvares. Pintores e obras dos séculos XVI a XVIII 
na Sertã e em Proença-a-Nova”, produtos gastronómicos, 
como maranhos, bucho e filhós de cova da Sertã e de 
Oleiros, bem como produtos de artesanato da sócia Carla 
Martins, do Grupo de Vozes Tradicionais Femininas.

A exposição de fotografia de André Farinha, composta 
por 31 imagens, uma das quais do Centro Geodésico de 
Vila de Rei, poderá ser visitada até dia 5 de Janeiro, me-
diante marcação.

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.

Pub.

 JANEIRO 
5: Baile de Reis 

- 15h-18h  Baile Popular
- 18h-20h  Baile Danças Tradicionais Europeias (Tradballs)
Entrada livre

 FEVEREIRO   
4: Assembleia-Geral / Relatório Actividades e Contas 
2019 e Eleições (18h30)

25: Carnaval  (15h)
Desfile de Santa Maria Maior 

 MARÇO
1: Baile Revivalista / Anos 60 a 80  (15h30 - 18h30)

Entrada livre

12: Recital de Canto e Piano (18h45)

27: Sessão Dia Mundial Teatro (18h30)
Entrada livre

AGEnDA

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

magUstO
O Magusto anual da Casa da Comarca da Sertã 
realizou-se na tarde do dia 17 de Novembro, reu-
nindo mais de uma centena de convivas.

No âmbito da iniciativa e foi inaugurada no Salão No-
bre a exposição de pintura “Cor e Formas”, da autoria da 
sócia Alda Silva. Composta por 18 telas e com curadoria 
de Fernando Marçal, Vogal do Conselho Fiscal da Casa da 
Comarca da Sertã.

Com animação musical a cargo das Adufeiras do Ran-
cho Etnográfico de Idanha-a-Nova e do Grupo de Vozes 
Tradicionais Femininas da Casa da Comarca da Sertã, a 
quem agradecemos a disponibilidade e a qualidade das 
interpretações, a iniciativa registou uma excelente ade-
são por parte dos sócios, seus familiares e amigos. 

Não faltaram as tradicionais castanhas assadas, uma 
vez mais oriundas de Oleiros, a cargo dos sócios Antó-
nio e Jaime Barata, bem como bolos regionais e outros, 
acompanhadas por água-pé da Madeirã (Oleiros), água-

-pé e licor “Angelica” da Sertã e ainda vinho tinto do 
Orvalho, oferecidos, respectivamente, pelos sócios José 
Alves, Fernando Marçal e Armindo Augusto Ramos.


