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Caros associados,

Por força das medidas impostas pela Direcção-Geral da Saúde e pelo 
Governo para combate à pandemia da COVID-19, fomos forçados a cancelar 
todas as iniciativas previstas para este período.

Tais restrições, com evidentes repercussões na vida de todos nós e na 
economia do País, acabaram por se traduzir no cancelamento dos eventos 
regionais de maior dimensão, onde a Casa marcava presença sempre que 
possível e nos quais era promovida a excelência da cultura, tradições e gas-
tronomia de cada um dos municípios, com as tão aguardadas actuações 
musicais, atraindo milhares de visitantes.

De entre as iniciativas que tínhamos previsto para a este período, estava 
o habitual passeio que realizamos anualmente a um dos concelhos da região 
para celebrar formalmente o aniversário da Casa da Comarca da Sertã. Neste 
ano, o 74º Aniversário da fundação da Casa foi singelamente assinalado em 
Lisboa aquando da Assembleia-Geral realizada a 4 de Fevereiro, ficando a 
data do passeio à Sertã cancelada, por não estarem reunidas as condições 
de saúde que permitam a sua realização.

O presente ano ficará também na memória de todos como o da mudança, 
pois até final de Agosto a Casa da Comarca da Sertã deixará de ocupar as 
actuais instalações da Rua da Madalena, onde estava desde 1956, mudan-
do a sua Sede para os Olivais. Tal decisão, deliberada na Assembleia-Geral 
realizada em Março, foi tomada no seguimento do retomar do processo de 
actualização de renda por parte da Senhoria, desta vez para um valor su-
perior a mil e quinhentos euros mensais, valor incomportável para qualquer 
associação sem fins lucrativos.

As necessárias obras de requalificação da nova Sede estão a decorrer, 
devendo o processo estar concluído por forma a permitir a mudança até 
final de Agosto. Se a evolução da pandemia o permitir, contamos fazer a sua 
inauguração ainda este ano, em data que será amplamente divulgada.

Até que esta situação seja ultrapassada, ou pelo menos criadas as con-
dições necessárias para a realização de iniciativas com presença de público, 
procuraremos que as mesmas se continuem a realizar virtualmente. As ini-
ciativas vão continuar a ser divulgadas pelos canais digitais e Comunicação 
Social, sendo posteriormente publicadas, nomeadamente no Agulha de Pi-
nho, actualmente disponibilizado apenas em versão digital.

Até lá, contamos com o apoio de todos os sócios, amigos e, naturalmente, 
dos Municípios da região, pois só assim poderemos manter viva a nossa Casa, 
promovendo a cultura, gastronomia e as gentes do Pinhal Interior Sul.

Esperamos que seja possível voltarmos ao convívio em breve, dando vida 
à nova Sede!

Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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Caros Associados

2020, ano em que festejámos simbolicamente o 74º Aniversário da Casa da 
Comarca da Sertã (CCS) no 3º andar da Rua da Madalena, será um ano de 
mudança, porque tudo na vida tem um ciclo e este é o tempo em que somos 
chamados a mudar de lugar.

A necessidade de deixarmos a Rua da Madalena transformou se num desafio 
e oportunidade de melhoria, na certeza de que connosco levamos todo o espólio 
e memórias da nossa Casa.

São as pessoas que fazem os lugares, deixamos a marca da Casa na Rua da 
Madalena mas levamos connosco as ideias e um enorme valor colectivo e Sócios.

Nas novas instalações, na Rua Cidade da Praia, continuaremos a divulgar os 
ideais e missão da CCS, promovendo com a dignidade de sempre a Região do 
Pinhal. 

Nesta data decorrem as obras e brevemente o nosso Presidente da Direção irá 
anunciar a data da mudança para a “Casa dos Olivais”. Como todos entendemos, 
teremos uma inauguração mais simbólica do que de convívio, a manterem-se as 
actuais restrições. 

A zona dos Olivais tem vindo a ganhar novas acessibilidades, serviços públicos, 
património imobiliário e humano, que contribuirão para aumentar a atractividade 
da CCS num rés-do-chão amplo e renovado

Caros sócios, na nova Sede dos Olivais encontraremos a CCS de sempre, con-
tinuaremos a promover a seus ideais bem como os Municípios que a Casa repre-
senta.

Irene Cardoso
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
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O TRADICIONAL ATRAVÉS DO DIGITAL - COMUNICAR EM 
TEMPOS DE CONFINAMENTO

Ao longo dos últimos meses vimos as nossas vidas fortemente condicionadas. Fo-
mos, entre outros aspectos, privados do conviver, de usufruir de iniciativas culturais 
e de realizar celebrações de natureza diversa.

Seja a nível pessoal ou profissional, as restrições impostas trouxeram um distan-
ciamento físico que todos tivemos de aprender a compensar ou atenuar com foto-
grafias, emails, telefonemas ou videochamadas, recorrendo grandemente à internet.

Segundo a Autoridade Nacional de Comunicações, no primeiro trimestre de 2020 
o tráfego médio mensal de internet de banda larga atingiu o valor mais elevado de 
sempre, estimando-se que o tráfego de dados fixos tenha aumentado 59% durante 
o estado de emergência.

Dos mais jovens aos mais seniores, todos os que se viram confinados procuraram 
estar mais próximos dos seus e, a pouco e pouco, viram as novas tecnologias ser 
introduzidas nas suas vidas e na forma como comunicavam com os outros.

Foi um desafio para todos, incluindo para diversas organizações e associações 
que não estavam acostumadas a este novo paradigma nem dotadas de ferramentas 
para responder a esta realidade, mas que sabiam da importância de continuarem 
próximas dos seus sócios e amigos.

Exemplo dessa necessidade e capacidade de adaptação foram as diversas iniciati-
vas realizadas pela Casa da Comarca da Sertã ao longo dos últimos meses.

Rapidamente percebemos que a nossa actividade tinha de se manter e, para isso, 
foi necessário que esta Direcção desenvolvesse competências técnicas que permitis-
sem manter a Casa da Comarca da Sertã em funcionamento, mesmo que em novos 
formatos.

As reuniões presencias deram lugar a conversas virtuais; o correio eletrónico 
substituiu o papel; o YouTube foi palco de transmissões em direto e as redes sociais 
foram a montra para divulgação de diversas notícias e iniciativas. 

Carlos Farinha

http://hotelsantamargarida.pt/pt

Pub.
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NOVOS SÓCIOS
• Paulo Alexandre da Silva Oliveira (3461)
• Abel Roque Crisanto (3462)
• Rita José Gaitas Dias (3463)
• Carla Sofia Martins (3464)
• Joana Margarida Ramos Baptista (3465)
• Joana Veiga (3466)

• Maria do Céu Nunes Caetano (3467)
• Rita Belchiorinho Ventura de Matos Viana (3468)
• Inês Amaro (3469)
• André Miguel Zeferino Farinha (3470)
• Maria Emília de Matos e Silva de Almeida (3471)

A propósito do Dia Mundial do Livro, data que se assinala a 23 de Abril, convidámos David Fernandes 
da Silva, Sócio Honorário da nossa Casa, para uma conversa online sobre livros de autores com estreita 
ligação aos municípios da região.

Por forma a manter o distanciamento social para mitigar 
os efeitos da pandemia do Covid-19, na conversa informal 
que teve lugar, emitida em directo no dia 23 de Abril, atra-
vés do Youtube, foram referenciadas e contextualizadas di-
versas obras literárias, nomeadamente da autoria de Alda 
Barata Salgueiro, Isabel Olivença, João Afonso Machado, 
Nuno Barata-Figueira, Rui Pedro Lopes e do Presidente da 
Direcção.

Foram ainda relembrados diversos autores já desapare-
cidos, nomeadamente Joaquim Manso, de Mação, o Padre 
António de Andrade, de Oleiros, o Bispo de Angra D. João 
Maria de Amaral e Pimentel, também de Oleiros, o Padre 
Manuel Alves Catarino, de Proença-a-Nova, o Comendador 
Sebastião Alves, de Proença-a-Nova, benemérito local e 

antigo sócio da Casa, Santos Valente, da Sertã, responsá-
vel pelo 1º dicionário da língua portuguesa, o Padre An-
tónio Lourenço Farinha, da Sertã, o genealogista Cândido 
Teixeira, também da Sertã, o Padre Manuel Antunes, ilus-
tre pensador e pedagogo sertaginense e antigo sócio da 
nossa Casa, Monsenhor José Maria Félix, de Vila de Rei, e 
o escritor José Cardoso Pires, natural de Vila de Rei, bem 
como Martinho Mendes de Oliveira e João Mattos e Silva, 
ex-dirigentes da Casa recentemente falecidos.

A encerrar a sessão David Fernandes da Silva declamou 
os poemas “Esperar”, de Isabel Olivença, e “Meditação do 
Infante D. Pedro”, “Os Descobridores” e “Quando o tempo 
vier”, de João Mattos e Silva.

DIA MUNDIAL DO LIVRO
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PADRE MANUEL ANTUNES E A EUROPA
A propósito do Dia da Europa, data que se assinala a 9 de Maio, convidámos o Prof. José Eduardo Franco 
para uma conversa online no dia 12 de Maio sobre o pensamento europeu do Padre Manuel Antunes.

Autor e coordenador de vários projectos de investiga-
ção nos domínios das Ciências Sociais e Humanas, foi, no-
meadamente, Coordenador-Geral da Obra Completa do 
Padre Manuel Antunes, editada pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, bem como ex-Presidente do Instituto Europeu 
de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes. Sócio Ho-
norário da nossa Casa, o Prof. José Eduardo Franco publi-
cou no início deste ano “A Europa ao Espelho de Portugal. 
Idéia(s) de Europa na Cultura Portuguesa”, no qual um dos 
pensadores de referência é precisamente o Padre Manuel 
Antunes.

Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, onde leccionou, e antigo sócio 
da Casa da Comarca da Sertã, o Padre Manuel Antunes 
nasceu na Sertã a 3 de Novembro de 1918 e faleceu em 
Lisboa a 18 de Janeiro de 1985. Em 2005 realizou-se um 

Congresso Internacional subordinado ao tema Padre Ma-
nuel Antunes: Interfaces da Cultura Portuguesa e Europeia, 
coordenado pelo Doutor José Eduardo Franco, a convite 
da Casa da Comarca da Sertã, após o qual foi fundado 
o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel 
Antunes.

Mais recentemente, em Novembro de 2018 e a pro-
pósito do centenário do seu nascimento, realizou-se o 
Congresso Internacional «Repensar Portugal, a Europa e 
a Globalização: 100 Anos Padre Manuel Antunes, SJ». A 
sessão de encerramento teve lugar na Fundação Calouste 
Gulbenkian e foi presidida pelo Presidente da República, o 
qual destacou aspectos da vida e obra do Padre Manuel 
Antunes, agraciando o Padre Manuel Antunes com a Grã-

-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

Pub.
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PRAIAS COM QUALIDADE DE OURO
A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza atribuiu em 2020 a distinção “Qualidade 
de Ouro” a 11 praias fluviais da nossa região, o que reflecte a contínua aposta dos nossos municípios no 
turismo e na qualidade de vida das suas populações.

Foram contempladas as seguintes praias: Açude Pinto, 
localizada no município de Oleiros, Malhadal, Aldeia Ruiva 
e Fróia, no município de Proença-a-Nova, Ribeira Grande 
e Troviscal, ambas no município da Sertã, e Bostelim, Za-
boeira, Pego das Cancelas, Fernandaires e Penedo Furado 
todas localizadas no município de Vila de Rei.

Este galardão é atribuído anualmente, no início da épo-
ca balnear, a águas balneares que cumpriram obrigatoria-
mente os seguintes critérios: qualidade da água excelente 

nas últimas cinco épocas balneares, todas as análises rea-
lizadas na última época balnear apresentaram resultados 
melhores que os valores definidos para o percentil 95 do 
anexo I da Diretiva relativa às águas balneares, e que na 
última época balnear não se tenha verificado qualquer tipo 
de ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática bal-
near, proibição da prática balnear e/ou interdição tempo-
rária da praia.

DIA NACIONAL DAS COLECTIVIDADES
A propósito do Dia Nacional das Colectividades, realizou-se a 31 de Maio, data da efeméride, uma sessão evo-
cativa a partir da Voz do Operário.

Organização conjunta da Federação das Colectividades 
do Distrito de Lisboa, da Associação das Colectividades do 
Concelho de Lisboa e da Associação das Casas Regionais 
em Lisboa, a iniciativa foi transmitida em directo através 
do Facebook da Confederação Portuguesa das Colectivida-
des de Cultura, Recreio e Desporto.

Após a leitura de uma mensagem pelo representante da 

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, 
Recreio e Desporto, seguiu-se um apontamento musical, 
com diversos fadistas, entre os quais Conceição Ribeiro, 
a cargo da Associação das Colectividades do Concelho de 
Lisboa, e de música popular, com o acordeonista Gonçalo 
Barata, sócio da Casa da Comarca da Sertã, que actuou a 
convite da Associação das Casas Regionais em Lisboa.



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.

D. NUNO ÁLVARES PEREIRA NASCEU HÁ 660 ANOS
Fez no dia 24 de Junho 660 anos que D. Nuno Álvares Pereira nasceu no Paço do Bonjardim, na Vila de 
Cernache do Bonjardim, motivo pelo qual foi Feriado Municipal no concelho da Sertã. 

Patrono da Casa da Comarca da Sertã, herói militar, foi 
graças à sua determinação e empenho que Portugal ven-
ceu a Batalha de Aljubarrota, em 14 de Agosto de 1385, 
facto decisivo para manter a independência de Portugal 
face a Espanha e consolidando, assim, D. João I, Mestre 
de Avis, no trono. Em 15 de Agosto de 1423, depois de se 
despojar de todos os seus bens, recolheu-se ao Conven-
to do Carmo, que havia mandado construir, adoptando o 
nome de Nuno de Santa Maria. Faleceu no dia 1 de No-
vembro de 1431 com fama de santidade, sendo ainda em 

vida conhecido popularmente por Santo Condestável.
Canonizado pelo Papa Bento XVI no dia 26 de Abril de 

2009, foi evocado pela Casa da Comarca da Sertã no dia 
18 de Setembro de 2010, numa sessão realizada a pro-
pósito dos 650 anos do seu nascimento e no âmbito da 
qual foi produzida uma medalha em bronze. Designada 
“S. Nuno de Santa Maria – O Guerreiro e o Santo”, a refe-
rida sessão teve por oradores Frei Agostinho Marques de 
Castro, Superior Maior da Ordem do Carmo, o Prof. Dou-
tor Aires do Nascimento, autor do livro “Nuno de Santa 
Maria - Fragmentos de Memória Persistente”, D. Nuno de 
Bragança van Uden, em representação de S.A.R. o Senhor 
Dom Duarte de Bragança e o Dr. Fernando d’ Abranches 
Correia da Silva, Secretário-Geral da Associação Portugue-
sa de Genealogia.

Mais recentemente, a 6 de Novembro de 2016, o Pre-
sidente da República e o Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa, inauguraram uma estátua de D. Nuno Álvares 
Pereira. Da autoria de Augusto Cid, a referida estátua, que 
fica localizada no cimo da Av. Torre de Belém, no Restelo, 
foi benzida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, numa cerimó-
nia que contou com a presença dos Duques de Bragança.

Aldeia de XistoAldeia de Xisto

Pub.


