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CASA DA COMARCA DA SERTÃ 
Rua da Madalena, nº. 171 - 3º 

1100-319 LISBOA
Telefone/Fax  218 872 154
www.casacomarcaserta.org
geral@casacomarcaserta.org

- CORPOS SOCIAIS -
ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente Irene Fernandes Cardoso  
Vice-Presidente Maria Adelaide Canas 
Secretário Maria Alda Barata Salgueiro 

CONSELHO REGIONAL 
Presidente Presidente da Direcção 
Oleiros Armindo Augusto Ramos 

Proença-a-Nova José Pereira Bairrada  
Sertã Manuel Luís Farinha

Vila de Rei Pedro da Costa Pinto 

DIRECÇÃO 
Presidente Pedro Amaro 

Vice-Presidente Nuno Barata Figueira 
Secretário Teresa Leal  

Vice-Secretário Carlos Filipe Farinha  
Tesoureiro Paula Cristina Lourenço Teixeira  

1º Vogal Augusto da Silva Henriques   
2º Vogal Ana Sofia Lopes 

CONSELHO FISCAL 
Presidente Fernando Mateus Dias Carvalho  
1º Secretário Manuel António Vidigal Amaro 

2º Secretário Amílcar Barata Salgueiro
1º Vogal Fernando Marçal 

2º Vogal Renato da Silva Louro 

Caros associados,

A propósito do 74º Aniversário da Casa da Comarca da Sertã, fundada 
em 1946 por Alvará do extinto Governo Civil de Lisboa, foi servido um Porto 
de Honra por ocasião da Assembleia-Geral realizada no dia 4 de Fevereiro.

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, a nossa Casa sempre procurou 
promover a região e as suas gentes. Tal como habitualmente, a data da 
fundação será objecto duma celebração mais alargada, que este ano se rea-
lizará na Sertã, em data e local a divulgar oportunamente.

Na Assembleia-Geral de Fevereiro, na qual foram eleitos por unanimi-
dade os Corpos Sociais para o biénio 2020/21, foram também aprovados 
por unanimidade as contas relativas ao exercício de 2019, bem como o or-
çamento e o plano de actividades para o corrente ano. Terminada a Assem-
bleia-Geral, seguiu-se a inauguração das fotografias das três Presidentes da 
Direcção: Dra. Adelaide Canas, Dra. Elisabete Simões e Engª Irene Cardoso.

De entre as iniciativas realizadas no trimestre findo e das quais damos 
nota na presente edição, apenas disponibilizada digitalmente, salientamos 
mais uma edição do Baile de Reis, sempre boa adesão, bem como a des-
locação ao sul de França do nosso Grupo de Vozes Tradicionais Femininas, 
tendo a maior parte das actividades agendadas para a nossa Sede no mês 
de Março sido canceladas devido ao agravamento da pandemia do Covid-19.

Devido à gravidade da situação de saúde pública que atravessamos, sem 
que se possa apontar uma data concreta para que a mesma termine, as ini-
ciativas que eventualmente venham a ser realizadas no trimestre que agora 
começa serão divulgadas apenas através do nosso sítio na internet (www.
casacomarcaserta.org), bem como do Facebook e Instagram.

A concluir, cumpre referir que na Assembleia-Geral extraordinária realiza-
da em Março, foi por unanimidade aprovada a alteração da Sede Social da 
nossa Casa para os Olivais, com o abandono das actuais instalações até final 
do mês de Junho. As novas instalações, assim que sejam requalificadas, per-
mitirão que a Casa da Comarca da Sertã continue a promover com dignidade 
os concelhos da região do Pinhal Interior Sul.

Face aos novos desafios que se avizinham, esperamos poder continuar a 
contar com o apoio dos diversos municípios, a par do relevante contributo 
dado pelos sócios e amigos da Casa, através das quotizações e de donativos.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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A Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais um animado Baile de Reis, desta vez no dia 5 de Janeiro.

D. João Maria Pereira d’Amaral e Pimentel, 28.º Bispo de Angra do Heroísmo, foi o tema da mais recente 
palestra do Instituto Português de Heráldica, realizada no dia 15 de Janeiro, em Lisboa, tendo por orador 
o Dr. Fernando d’ Abranches Correia da Silva, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Genealogia 
e Sócio Honorário da Casa da Comarca da Sertã.

BAILE DE REIS
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Organizado em parceria com Tradballs - Associação para 
Promoção e Divulgação de Arte & Cultura Tradicional, as-
sociado colectivo da Casa da Comarca da Sertã, em palco 
estiveram diversos músicos que colaboram regularmente 
com a Tradballs, nomeadamente a acordeonista, composi-
tora e cantora Celina da Piedade.

Cerca de centena e meia de pessoas, entre sócios, seus 
familiares e amigos, marcaram presença na 11ª edição 

desta iniciativa, cujo serviço de bar ficou a cargo da em-
presa Catering dos Sabores, da sócia Maria Isabel Barata, 
e incluiu a tradicional sopa de entulho de Oleiros e Pão-de-

-Ló da Beira Baixa, entre outros.
Foi também uma boa ocasião para ver ou rever a expo-

sição de fotografia de André Farinha, patente no Salão No-
bre. Composta por 31 imagens, uma das quais do Centro 
Geodésico de Vila de Rei.

Natural da Vila de Oleiros, onde nasceu a 21 de Julho de 
1815, foi Bispo de Angra do Heroísmo, Diocese que gover-
nou a diocese entre 1872 e 1889. Homem sensível e cul-
to, dedicado às belas artes e à jardinagem, deu início em 
1872 àquela que é actualmente a mais antiga publicação 
periódica dos Açores, o Boletim Eclesiástico dos Açores.

Em 1881 publicou a monografia “Memórias da Vila de 

Oleiros e do seu Concelho” como tributo à terra natal e às 
suas gentes, tendo falecido a 27 de Janeiro de 1889 na 
Quinta da Estrela, nos arredores da cidade de Angra do 
Heroísmo.

A Casa da Comarca da Sertã foi representada pelo Dr. 
Nuno M. Barata-Figueira, Vice-Presidente da Direcção

BISPO DE ANGRA RELEMBRADO NO INSTITUTO 
PORTUGUÊS DE HERÁLDICA
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79º ANIV. DO CLUBE DE CAMPISMO DE LISBOA
O Clube de Campismo de Lisboa, Instituição de Utilidade Pública, assinalou o 79º aniversário da sua 
fundação no dia 11 de Janeiro.

A sessão solene comemorativa teve lugar na Sede do 
Clube de Campismo de Lisboa, tendo a Casa da Comarca 
da Sertã marcado presença na efeméride através dos só-

cios Florinda e Manuel Martins, da Secção de Campismo e 
Montanhismo, que entregaram uma lembrança em nome 
da Casa.

DIA DA FREGUESIA DO TROVISCAL
A Junta de Freguesia do Troviscal, no concelho da Sertã, associado colectivo da nossa Casa e cujo execu-
tivo é presidido por Manuel Nogueira Figueiredo, assinalou a 26 de Janeiro o Dia da Freguesia.

As comemorações do 466º Aniversário tiveram início 
com uma missa na Igreja Matriz em honra de S. Vicente, 
o Padroeiro do Troviscal. De seguida teve lugar a Abertura 
do Espaço da Memória, a propósito da qual tomaram a 
palavra o Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal e 
o Presidente da Câmara Municipal da Sertã.

As festividades contaram, nomeadamente, com a pre-
sença da Vereadora Cláudia André da Câmara Municipal da 
Sertã, recentemente eleita Deputada pelo círculo eleitoral 
de Castelo Branco, tendo a Casa da Comarca da Sertã sido 
representada pelo sócio Rui Pedro Lopes jornalista e autor 
do livro “Troviscal e a sua História”.

ROTEIRO DAS SOPAS TEVE INÍCIO NA LIGA DOS AMIGOS DO 
CONCELHO DE VALENÇA
A 1ª edição do Roteiro das Sopas da ACRL-Associação das Casas Regionais em Lisboa realizou-se no dia 
26 de Janeiro, na Sede da Liga dos Amigos do Concelho de Valença, em Campolide.

Tendo por principal objectivo divulgar as sopas típicas 
dos concelhos e regiões das diversas Casas Regionais que 
integram a ACRL, a presente edição contou também com 
outros produtos da gastronomia de Valença e dos conce-
lhos do Minho, como queijo, presunto e vinho verde, bran-
co e tinto.

Marcaram presença a Presidente da Direcção da ACRL, 
bem como presidentes e representantes da Casa Cervei-

rense em Lisboa, da Casa do Concelho de Alvaiázere, da 
Casa do Concelho de Gouveia, da Casa do Concelho de 
Pampilhosa da Serra, da Casa do Concelho de Tondela e 
da Casa Regional de Ferreira do Zêzere, tendo a Casa da 
Comarca da Sertã sido representada pelo Presidente da 
Direcção.

Pub.
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Os Corpos Sociais da Casa da Comarca da Sertã para o biénio 2020-2021 foram eleitos por unanimidade, 
tendo de seguida sido empossados, na Assembleia-Geral realizada dia 4 de Fevereiro.

A Mesa da Assembleia-Geral é agora presidida pela Engª 
Irene Fernandes Cardoso (Proença-a-Nova), tendo como 
Vice-Presidente a Dra. Maria Adelaide Canas e como Se-
cretário a Dra. Maria Alda Barata Salgueiro, naturais, res-
pectivamente, de Mação e de Oleiros.

Como Presidente da Direcção, foi reeleito o Engº Pedro 
Amaro, natural de Lisboa mas com raízes familiares pró-
ximas nos municípios de Oleiros e Sertã, sendo a equi-
pa composta por Nuno Barata-Figueira (Vice-Presidente), 
Paula Teixeira (Tesoureiro), Teresa Leal (Secretário), Car-
los Farinha (Vice-Secretário), Augusto Henriques (Vogal) e 
Ana Sofia Lopes (Vogal).

O Conselho Fiscal continua a ser presidido pelo Dr. Fer-
nando Carvalho, natural do município de Oleiros, sendo 
ainda composto pelo Dr. Manuel Vidigal Amaro (1º Secre-
tário), Dr. Amílcar Barata Salgueiro (2º Secretário), Fernan-
do Marçal (1º Vogal) e Renato da Silva Louro (2º Vogal).

Quanto ao Conselho Regional, tem actualmente a se-
guinte composição: Dr. Armindo Augusto Ramos (Oleiros), 
Dr. José Pereira Bairrada (Proença-a-Nova), Dr. Manuel 

Luís Farinha (Sertã) e Dr. Pedro da Costa Pinto (Vila de 
Rei), sendo, de acordo com os Estatutos, presidido pelo 
Presidente da Direcção.

Na referida Assembleia-Geral, à qual presidiu o Dr. Celso 
Matias da Silva, coadjuvado pela Dra. Maria Alda Barata 
Salgueiro, foram também aprovados por unanimidade o 
Relatório e Contas referente ao exercício de 2019, o voto 
de Louvor à Direcção proposto pelo Conselho Fiscal, bem 
como o Orçamento e o Plano de Actividades para 2020.

Terminada a Assembleia-Geral, seguiu-se a inaugura-
ção dos quadros das três Presidentes da Direcção: Dra. 
Maria Adelaide Canas (1997/98), Dra. Elisabete Simões 
(1999/2002) e Engª Irene Cardoso (2003/2007), home-
nageadas em 2013 com a atribuição do Galardão “Pinho 
de Ouro”.

No final foi servido um Porto de Honra, assinalando o 
74º Aniversário da Casa da Comarca da Sertã, fundada a 
4 de Fevereiro de 1946 por Alvará do extinto Governo Civil 
de Lisboa.

ELEIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS PARA O BIÉNIO 2020-2021
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CARNAVAL DE SANTA MARIA MAIOR 2020
A Casa da Comarca da Sertã participou no Desfile de Carnaval de Santa Maria Maior, iniciativa que contou 
com a adesão de diversas colectividades da freguesia e se realizou no dia 25 de Fevereiro, terça-feira de 
Carnaval.

Organizada pela Junta de Freguesia de Santa Maria 
Maior, a iniciativa teve três pontos de encontro, um no 
Bairro de Alfama, outro na Mouraria e outro no Bairro do 
Castelo. Os respetivos corsos percorreram algumas ruas 
da freguesia até que se tornaram num único, na Praça da 
Figueira, seguindo depois em direcção ao Rossio, descen-
do a Rua Augusta e terminando no Terreiro do Paço, onde 
a festa teve continuidade.

Das cinco Casas Reginais com sede na freguesia de San-
ta Maria Maior, marcaram presença a Casa da Comarca da 
Sertã e a Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, pre-
sididas, respectivamente, por Pedro Amaro e José Ferreira.

GRANDE NOITE DO FADO DE SANTA MARIA MAIOR
Organizada pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a iniciativa conta em 2020 com a participação 
de 9 colectividades da freguesia, entre as quais 2 Casas Regionais, num total de 16 fadistas masculinos 
e 15 femininos.

Na presente edição, a Casa da Comarca da Sertã con-
correu com Raúl (Ruca) Fernandes, Leonor Duarte e Víctor 
Costa, os quais participaram, respectivamente, na 1ª, na 
2ª e na 3ª eliminatória, realizadas no Grupo Desportivo da 
Mouraria, no Tejolense Atlético Clube e na Academia de 
Recreio Artístico.

Víctor Costa, com raízes familiares paternas no concelho 
da Sertã, venceu a 3ª eliminatória no dia 22 de Fevereiro, 
na categoria de masculinos, pelo que ficou automatica-
mente apurado para a Gala Final, cuja data agendada teve 
de ser cancelada devido à pandemia do Covid-19.

http://hotelsantamargarida.pt/pt

Pub.
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CASA DA COMARCA DA SERTÃ NA DIRECÇÃO DA ACRL
A ACRL - Associação das Casa Regionais em Lisboa elegeu no dia 5 de Março os Corpos Sociais para o 
mandato 2020/2022.

No âmbito da Assembleia-Geral, que se realizou na sua 
Sede, junto à Praça do Chile, foram aprovados por una-
nimidade o Relatório de Actividades e Contas relativo ao 
exercício de 2019 e o Parecer do Conselho Fiscal.

Elísio Luís Chaves, Presidente da Casa do Concelho de 
Tondela, sucedeu a Anabela Antunes, Presidente da Casa 
Regional de Ferreira do Zêzere, como Presidente da Di-
recção da ACRL, mantendo-se as presidências da Mesa da 

Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal na Casa dos Arcos 
de Valdevez e na Casa da Comarca de Arganil, respectiva-
mente.

A nova Direcção da ACRL, da qual faz parte a Casa da 
Comarca da Sertã, representada pelo Presidente da Direc-
ção, bem como os demais Corpos Sociais, foram eleitos 
por unanimidade pelas 19 Casas Regionais presentes.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional

CONTARIA CAMINHANTE
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu no dia 26 de Fevereiro a 1ª edição de 2020 da Contaria 
Caminhante.

Organizada pela Associação Renovar a Mouraria, sedea-
da no Beco do Rosendo e onde se realizaram as primeiras 
sessões, a iniciativa, que começou em 2016, ganhou asas 
e viaja por diversos espaços do bairro da Mouraria, com a 
actriz e contadora de histórias Ana Sofia Paiva.

Perante uma sala repleta, a anfitriã Ana Sofia Paiva 
presenteou a assistência com a magia da arte de contar 
acompanhada à viola por Marco Oliveira, os quais encerra-
ram a sessão cantando “Marcha de quarta-feira de cinzas”, 
de Vinícius de Moraes.



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 IBAN PT50 0035 0698 
00032314430 97, indicando o nome  e/ou o 
número de sócio.

FIO À MEADA ACTUOU EM FRANÇA
A convite da Association Lusophonie, o Grupo de Vozes Tradicionais Femininas da Casa da Comarca da 
Sertã deslocou-se à cidade de Pau, em França, entre 10 e 17 de Março.

Com um preenchido programa diário, onde não falta-
ram as visitas culturais aos principais pontos de interesse 
da cidade, nomeadamente ao castelo onde nasceu o Rei 
Henrique IV de França, bem como um passeio aos Pirinéus, 
com visita a algumas aldeias, partilharam experiências e 
tradições com o Grupo Escotatz, através de actuações con-
juntas em diversos locais, apreendendo as ricas tradições 
musicais da cultura Bearnesa.

Os grupos fizeram intercâmbio das duas tradições mu-
sicais através da aprendizagem em conjunto de duas mú-

sicas Portuguesas: “Moenga” e “Vira de Quatro” e de duas 
músicas locais da região: “Aqueras Montanhas” e “Sur la 
punte de l’espada”.

A deslocação a França teve o apoio da Association Lu-
sophonie, a quem muito agradecemos toda a organização 
e disponibilidade dos seus dirigentes, bem como da Junta 
de Freguesia de Santa Maria Maior e da Casa da Comarca 
da Sertã, tendo o Presidente da Direcção acompanhado 
o Grupo de Vozes Tradicionais Femininas na sua primeira 
actuação no estrangeiro.

Aldeia de XistoAldeia de Xisto

Pub.


