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Caros associados,

Chegados ao fim de 2021, mais um ano que ficará marcado pela pan-
demia da COVID-19 e suas consequências, cumpre-nos fazer um ponto de 
situação. 

Tal como no ano passado, os constrangimentos causados pela evolução 
pandémica condicionaram a realização de actividades presenciais, pelo que 
procurámos manter o contacto através das redes sociais, nomeadamente 
recorrendo à transmissão on-line de algumas iniciativas. 

No presente ano a nossa Casa celebra o 75º Aniversário da sua funda-
ção, um marco sem dúvida relevante na história de uma associação, o que 
aumenta a nossa responsabilidade em contribuir para a sua continuidade, 
promovendo os concelhos da região e as suas gentes.

Assim e para assinalar a efeméride, realizámos uma sessão on-line evo-
cativa dos 75 Anos, criámos um selo postal para circulação nacional e, já em 
Novembro, inaugurámos a nova Sede nos Olivais, cujas instalações foram 
requalificadas com o apoio dos Municípios da região.

Ainda em relação à nova Sede, bem como ao complexo processo de mu-
dança de todo o Arquivo, Biblioteca e mobiliário da Rua da Madalena para os 
Olivais, com necessária aquisição de alguns equipamentos, cumpre também 
agradecer o apoio financeiro que muitos sócios deram, contribuindo, assim, 
para a reinstalação da nossa Casa.

E para encerrar com chave de ouro as comemorações do 75º Aniversário, 
temos a grata satisfação de ver concretizado, pela mão do nosso sócio Rui 
Pedro Lopes, jornalista de profissão e autor de diversas obras de temática 
regional, o livro “Casa da Comarca da Sertã – 75 Anos de Regionalismo”.

Apresentado on-line no final de Dezembro, por força do reagravar da 
pandemia, será objecto de apresentação presencial no início de Fevereiro, 
assim o esperamos, aquando da sessão em que será assinalado mais um 
aniversário da nossa Casa.

Fazendo votos de poder continuar a contar com a vossa participação, 
desejamos Boas Festas, extensíveis a familiares e amigos.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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DIA DO MUNICÍPIO DE OLEIROS

Na cerimónia, que incluiu a assinatura de protocolos 
de cooperação entre a Câmara Municipal e algumas das 
associações desenvolvem a sua acção em prol do conce-
lho, nomeadamente Bombeiros, Escuteiros e Santa Casa 

da Misericórdia de Oleiros, bem como a entrega de con-
decorações aos funcionários mais antigos da autarquia, a 
Casa da Comarca da Sertã marcou presença através do Dr. 
Pedro Fernandes.

HISTÓRIA DE PEDRÓGÃO PEQUENO EM LIVRO
Da autoria de Rui Pedro Lopes, o livro “Pedrógão Pequeno - Uma história 
milenar”, foi apresentado publicamente no dia 14 de Agosto, no Monte de 
N. Sra. da Confiança, com a presença do Presidente da Câmara Municipal da 
Sertã, José Farinha Nunes.

A sessão solene do Dia do Concelho teve lugar no jardim municipal, junto ao edifício da Câmara Munici-
pal, na manhã de 9 de Agosto.

Rui Pedro Lopes, sertaginense de nascimento, é jornalista do Jornal Público e sócio 
honorário da Casa da Comarca da Sertã. Entusiasta do estudo e divulgação da história, 
cultura e tradições locais, é autor de diversas obras de referência, nomeadamente 
“Sertanense: 75 anos de História”, “História da Sertã” e “Troviscal e a sua história”.

Com edição a cargo da Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno, autarquia presi-
dida por Manuel Dias, a sessão de apresentação contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal da Sertã, entidade que apoiou a sua publicação, tendo a Casa da 
Comarca da Sertã marcado presença através dos sócios Pedro Fernandes e Fernando 
Marçal.
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2ª EDIÇÃO DO E-BOOK “UMA VISITA FOTOGRÁFICA A 
OLEIROS”

A consulta deste E-Book, que tal como outras iniciativas 
do mesmo autor, se traduz numa forma de dinamização 
e divulgação do território através da fotografia, é gratuita 
e pode ser acedida na página de E-Books do autor em 
https://artigosdopedro-pt.webnode.pt, clicando no link E-
-Books e escolhendo posteriormente o título a consultar.

Pedro Fernandes é licenciado em Gestão de Empresas, 
sócio da Casa da Comarca da Sertã e autor, nomeadamen-
te, de publicações fotográficas dos concelhos da Sertã e 
de Oleiros, bem como das freguesias de Álvaro, Cambas 
e Orvalho.

FIO À MEADA ACTUOU NO FESTIVAL DE TELHEIRAS

Pedro Fernandes lançou recentemente a 2ª edição do E-Book “Uma visita Fotográfica a Oleiros”, versão 
revista e actualizada com o apoio do Município de Oleiros.

O Grupo de Vozes Tradicionais Femininas da Casa da Comarca da Sertã, Fio à Meada, actuou no Festival 
de Telheiras na noite de 24 de Setembro.

Com participação especial de Tiago Ramos Amaral, a 
actuação teve lugar num antigo Lagar em Telheiras e mar-
cou o retomar das actividades do grupo, após um longo 
período de suspensão, de mais de ano e meio, por força 
das restrições de combate à pandemia de Covid-19.

Coordenado por Helena Reis, o Grupo de Vozes Tradi-
cionais Femininas interpretou diversas músicas tradicionais 
portuguesas, nomeadamente a “ Canção da Vindima” e 
“Penteei”, temas da Beira-Baixa.

RUI OLIVENÇA EXPÕE NO MUSEU 
MILITAR
A exposição de pintura “Brumas”, da autoria de Rui Olivença, sócio da 
Casa da Comarca da Sertã, foi inaugurada no Museu Militar, em Lisboa, 
no dia 28 de Setembro.

Presidida pelo Director do Museu Militar, Coronel Amado Rodrigues, a sessão 
incluiu uma intervenção do Prof. Doutor António Horta Fernandes, que enquadrou 
a temática da exposição, a guerra, e o misticismo associado ao desaparecimento 
do Rei D. Sebastião em Alcácer-Quibir.

Rui Olivença concluiu as intervenções que antecederam uma breve visita guiada 
às obras expostas, tendo a sessão, na qual marcou presença o Presidente da Di-
recção da Casa da Comarca da Sertã, terminado com um Porto de Honra.
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ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2021

Município de Oleiros - Fernando Jorge
Município de Proença-a-Nova - João Lobo
Município de Sertã – Carlos Miranda
Município de Vila de Rei - Ricardo Aires

As freguesias de Amêndoa e Cardigos, pertencentes 
ao Município de Mação, que continua a ser presidido por 

Vasco Estrela, reelegeram, respectivamente, Luís Lopes e 
Carlos Leitão.

A Casa da Comarca da Sertã vem por esta forma feli-
citar todos os eleitos, desejando-lhes um excelente man-
dato autárquico.

Em consequências das eleições autárquicas realizadas dia 26 de Setembro de 2021, as autarquias repre-
sentadas pela Casa da Comarca da Sertã escolheram os seus dirigentes para os próximos 4 anos.

CASA DE FERREIRA DO ZÊZERE INAUGUROU NOVA SEDE
A Casa Regional de Ferreira do Zêzere, cuja Direcção é presidida por Anabela Antunes, inaugurou a sua 
nova Sede no passado dia 3 de Outubro.

A cerimónia de inauguração da nova sede, 
localizada na freguesia de Marvila, foi presidi-
da por Jacinto Lopes, Presidente da Câmara 
Municipal de Ferreira do Zêzere. Após as inter-
venções foi descerrada uma placa evocativa da 
efeméride, seguindo-se uma visita às instala-
ções e posteriormente um lanche-convívio com 
música ao vivo.

Marcaram presença, para além dos sócios e 
dirigentes da Casa de Ferreira do Zêzere, re-
presentantes da Câmara Municipal de Lisboa, 
Junta de Freguesia de Marvila, ACRL, ACCL e 
de diversas casas regionais, tendo a Casa da 
Comarca da Sertã sido representada pelo Pre-
sidente da Direcção, acompanhado pelas direc-
toras Teresa Leal e Paula Teixeira.

Pub.
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CASA DA COMARCA DA SERTÃ INAUGUROU NOVA SEDE
No ano em que assinala o 75º Aniversário da sua fundação, a Casa da Comarca da Sertã inaugurou a 6 de 
Novembro a nova sede, localizada na freguesia dos Olivais, na zona oriental da cidade de Lisboa.

A data foi escolhida pelo seu simbolismo, corresponden-
do ao dia em que a Igreja Católica celebra São Nuno de 
Santa Maria, o nome religioso de D. Nuno Álvares Pereira, 
Patrono da Casa da Comarca da Sertã.

Após a intervenção da Presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral, Engª Irene Cardoso, o Presidente da Direcção, 
Engº Pedro Amaro, destacou o relevante apoio dado pe-
las Câmaras da região para requalificação das instalações, 

processo que foi acompanhado pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Proença-a-Nova, Engº João Lobo, salientan-
do ainda o empenho e contributo financeiro recebido dos 
sócios, no âmbito da campanha de angariação de fundos 

que decorreu até final do Verão.
Seguiram-se as intervenções do Presidente da Asso-

ciação das Casas Regionais em Lisboa, Elísio Chaves, do 
Presidente da Associação das Colectividades do Concelho 
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de Lisboa, Pedro Franco, do Vice-Presidente da Junta de 
Freguesia dos Olivais, Duarte Carreira, da Vereadora Cata-
rina Dias da Câmara Municipal de Proença-a-Nova e do Ve-
reador Diogo Moura da Câmara Municipal de Lisboa, que, 
juntamente com o Presidente da Direcção, descerrou uma 
placa evocativa da efeméride.

Marcaram presença, para além de sócios e dirigentes da 
Casa da Comarca da Sertã, presidentes e representantes 
de diversas casas regionais, a saber: Casa da Comarca de 
Arganil, Casa do Concelho de Alvaiázere, Casa do Conce-
lho de Arcos de Valdevez, Casa do Concelho de Castanhei-
ra de Pêra, Casa do Concelho de Castro de Aire, Casa do 
Concelho de Gouveia, Casa do Concelho de Pampilhosa da 
Serra, Casa do Concelho de Tomar, Casa do Concelho de 

Tondela e Casa Regional de Ferreira do Zêzere.
No âmbito da cerimónia foi inaugurada uma exposição 

de pintura de Emília de Matos e Silva, sócia com raízes 
familiares na freguesia de Pedrógão Pequeno, no concelho 
da Sertã. Seguiu-se uma actuação das Fio à Meada, o Gru-
po de Vozes Tradicionais Femininas da Casa da Comarca 
da Sertã, tendo a cerimónia sido encerrada com um Porto 
de Honra.

De referir que as actuais instalações, sitas na Rua Cida-
de da Praia, são a 4ª sede na história da Casa da Comarca 
da Sertã, que passou pela Rua José Estevão, na Estefânia, 
depois pela Rua das Flores, junto ao Camões, e que, entre 
1956 e 2020, esteve sediada na Rua da Madalena.»

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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14º ANIVERSÁRIO DA ACRL

O almoço de aniversário teve lugar na Casa da Comar-
ca de Arganil e contou com a presença do Vereador da 
Cultura da Câmara Municipal de Lisboa e da Presidente da 
Junta de Freguesia de Arroios, bem como do Presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral da ACCL - Associação das 
Colectividades do Concelho de Lisboa e de Joaquim Brito, 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da ACRL, que 
representou também a Junta de Freguesia de Marvila.

Marcaram presença a quase totalidade das Casas Re-
gionais que integram a ACRL, tendo a Casa da Comarca 
da Sertã sido representada pelo Presidente da Direcção, 
Engº Pedro Amaro.

70.º ANIVERSÁRIO DA CASA DO CONCELHO DE GOUVEIA

A ACRL - Associação das Casas Regionais em Lisboa, cuja Direcção é presidida por Elísio Chaves, celebrou 
o 14º aniversário da sua fundação no dia 28 de Novembro.

A Casa do Concelho de Gouveia, cuja Direcção é presidida por Joaquim Cabral, assinalou o 70º aniversá-
rio da sua fundação no dia 1 de Dezembro.

As celebrações tiveram início na Casa do Concelho de 
Gouveia, com a sessão solene, continuando depois num 
restaurante de Lisboa, em cujas instalações se realizou o 
almoço de aniversário que encerrou o programa de vários 
dias preparado para assinalar a efeméride.

Marcaram presença, nomeadamente, João Pereira, Vi-
ce-Presidente da ACRL - Associação das Casas Regionais 

em Lisboa e Presidente da Casa do Concelho de Ponte de 
Lima, bem como representantes de algumas casas regio-
nais convidadas, nomeadamente da Casa da Comarca da 
Sertã, representada pela Tesoureira, Dra. Paula Teixeira.
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VENDA DE NATAL
Retomando a tradição, embora com algumas restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, a nova 
Sede da Casa da Comarca da Sertã foi palco da Venda de Natal no passado domingo, dia 12 de Dezembro. 

Na presente edição, que teve a colaboração da empre-
sa CASEL, os visitantes tiveram oportunidade de comprar 
maranhos, bucho e “filhós de cova” provenientes da Vila 
da Sertã, bem como algumas obras literárias de temática 
regional.

A sócia Isabel Olivença declamou alguns poemas do seu 
mais recente livro, intitulado “Daqui para o futuro” e que 
conta com ilustrações de Rui Olivença, seu marido e tam-
bém sócio da Casa. Correspondendo ao repto lançado pelo 
Presidente da Direcção no sentido de divulgar as obras 

literárias existentes na Biblioteca da Casa, Isabel Olivença 
aceitou coordenar uma tertúlia, que passará a reunir men-
salmente, no 3º domingo.

Foi mais uma oportunidade para revisitar a exposição 
de pintura de Emília de Matos e Silva, sócia com raízes 
familiares em Pedrógão Pequeno, no concelho da Sertã. 
Na ocasião foram colocadas à disposição dos sócios as 3 
mesas de jogo recentemente restauradas, criando condi-
ções para que os jogos de xadrez, damas, dominó e cartas 
sejam retomados.

Pub.



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.


