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Caros associados,

Após dois longos anos em que as restrições para combate à pandemia 
de Covid-19 impossibilitaram fortemente a realização de iniciativas presenciais, 
compensadas, tanto quanto possível, com algumas realizadas on-line, tudo in-
dica que o presente ano será marcado pela retoma progressiva das actividades 
com público.

Seguindo, naturalmente, as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, 
foi inaugurada uma exposição de fotografias sobre a freguesia de Isna, conce-
lho de Oleiros. Da autoria de João Nuno Reis, ex-Presidente da LAFI - Liga de 
Amigos da Freguesia de Isna, foi inaugurada a 4 de Fevereiro, no âmbito das 
comemorações do 76º da Casa da Comarca da Sertã.

Março ficou marcado pela realização de várias iniciativas presenciais: uma 
tertúlia literária, a inauguração de uma exposição de pintura de Rui Olivença, e 
a Assembleia-Geral, no âmbito da qual foram aprovados, nomeadamente, o Re-
latório e Contas de 2021 e eleitos os novos Corpos Sociais da Casa da Comarca 
da Sertã para o biénio 2022/2023.

A primeira edição da tertúlia literária, iniciativa que desejamos que se reali-
ze mensalmente, teve lugar a 8 de Março, seguindo-se a exposição de pintura 
de Rui Olivença, inaugurada a 22 e que poderá ser visitada até meados de Abril.

Com a Assembleia-Geral agora realizada, a nossa Casa conta com uma 
equipa reforçada, cujo empenho será determinante para retomar o normal 
funcionamento, a realização de actividades a que os nossos sócios estão habi-
tuados, bem como a presença nos principais eventos realizados na região.

Um obrigado muito especial aos que cessaram funções, estando convicto 
que vão certamente continuar a pugnar pelo fortalecimento e visibilidade da 
nossa Casa, quer em Lisboa, quer nos concelhos da região.

A concluir, uma referência especial ao livro “Casa da Comarca da Sertã: 75 
Anos de Regionalismo”, da autoria do nosso sócio Rui Pedro Lopes, de que da-
mos nota na presente edição e que se encontra disponível para venda.

Contamos com a vossa presença nas iniciativas a realizar, que podem acom-
panhadas através da consulta regular das redes sociais (página na internet, Fa-
cebook e Instagram), bem como através do sempre necessário apoio financeiro 
à nossa Casa, com donativos e liquidação das quotas.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção

EDITORIAL

- FICHA TÉCNICA -
Boletim Informativo da 

Casa da Comarca da Sertã
Director Pedro Amaro

Redacção Pedro Fernandes e
Carlos Farinha

Fotografia Teresa Leal
Grafismo e paginação Miguel Leal 

Distribuição gratuita

Imagem da Capa: 
Corpos sociais da Casa da Comarca da Sertã. 
22-03-2022 
© Casa da Comarca da Sertã



3
LIVRO “CASA DA COMARCA DA SERTÃ: 75 ANOS DE 
REGIONALISMO”

Editado pela Casa da Comarca da Sertã, a sessão de apre-
sentação foi transmitida online no final de Dezembro, através da 
página www.facebook.com/casadacomarcadaserta, onde se en-
contra disponível para consulta, tendo o Presidente da Direcção 
feito a sua intervenção a partir da Sede, nos Olivais, e o Autor a 
partir da Sertã.

A apresentação do livro “Casa da Comarca da Sertã – 75 Anos 
de Regionalismo” foi o culminar das celebrações do 75º Aniver-
sário e continuará a ser promovido ao longo deste ano, podendo 
os interessados na sua aquisição garantir antecipadamente o seu 
exemplar através do nosso endereço de correio electrónico: ge-
ral@casacomarcaserta.org.

Ao Autor cumpre reconhecer o trabalho de pesquisa e siste-
matização da informação disponível, nomeadamente através da 
consulta dos nossos arquivos, agradecendo a clareza como dá 
a conhecer os factos mais relevantes da história da Casa e da 
própria região.

Da autoria do jornalista e nosso sócio Rui Pedro Lopes, 
com vasta obra publicada, este livro apresenta-nos de 
forma cuidada os factos mais relevantes da história da 
nossa Casa mas também algumas curiosidades, sendo 
profusamente ilustrado com fotografias únicas do nosso 
acervo. 

ACCL 2022/2024
Os Órgãos Sociais da ACCL - Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa eleitos para o triénio 
2022/2024 tomaram posse no dia 27 de Janeiro.

Pedro Franco foi reempossado como Presidente da Direcção e Vítor Agostinho como Presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral, contando os Corpos Sociais com representantes da Casa Regional de Ferreira do Zêzere, da Casa do 
Concelho de Gouveia, da Casa do Concelho de Castro de Aire e da Casa da Covilhã.

A cerimónia decorreu na Sede da UACS – União de Associações do Comércio e Serviços, tendo a Casa da Comarca 
da Sertã marcado presença através do Presidente da Direcção, Engº Pedro Amaro, que representou igualmente a ACRL 

- Associação das Casas Regionais em Lisboa, de cuja Direcção é Vice-Presidente.
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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA SOBRE A ISNA

Inaugurada no dia em que oficialmente se assinalam 
os 76 anos da fundação da Casa da Comarca da Sertã, a 
sessão contou com a presença de Elísio Chaves, Presi-
dente da Direcção da ACRL e da Casa do Concelho de 
Tondela, de Paula Cardoso, Presidente da Casa de Lafões, 
bem como de representantes da ACCL, Casa do Concelho 

de Gouveia e Casa do Concelho de Alvaiázere, tendo ter-
minado com um Porto de Honra.

No âmbito da iniciativa estiveram à venda no local di-
versos produtos biológicos isnenses, nomeadamente azei-
te, mel e aguardente de medronho.

A exposição de fotografia “A Cidade e as Serras”, da autoria de João Nuno Reis, ex-Presidente da Direc-
ção da LAFI - Liga de Amigos da Freguesia de Isna e sócio da Casa da Comarca da Sertã, foi inaugurada 
a 4 de Fevereiro.

Pub.



5
TERTÚLIA LITERÁRIA NO DIA DA MULHER

Com organização a cargo da sócia e poeta Isabel Olivença, que recentemente 
publicou “Da carne se faz o poema”, esta 1ª edição teve por temática a figura fe-
minina nas suas múltiplas facetas, com leitura de poemas de autores diversos e de 
excertos do livro “Vai aonde te leva o coração”, da autoria de Susanna Tamaro.

Marcaram presença, nomeadamente, André de Soure Dores, Assessor do Verea-
dor da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Elísio Chaves, Presidente da ACRL 
– Associação das Casas Regionais em Lisboa e Presidente  da Casa do Concelho de 
Tondela, bem como Teresa Dinis Pinto, Presidente da Casa do Concelho de Pedrógão 
Grande.

A realizar sempre que possível mensalmente, estas tertúlias literárias têm por 
principal objectivo promover o gosto pela leitura e divulgar os autores com ligações 
aos concelhos da região.

A Casa da Comarca da Sertã foi palco de uma tertúlia literária no passado dia 8 de Março, pelas 18h30.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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BTL 2022
A Casa da Comarca da Sertã visitou a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, iniciativa que decorreu entre os 
dias 16 e 20 de Março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Os municípios da nossa região marcaram presença no 
expositor do Turismo Centro de Portugal, através da Co-
munidade Intermunicipal do Médio Tejo, de que fazem 
parte os concelhos de Mação, Sertã e de Vila de Rei, e da 
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, de que fazem 
parte os concelhos de Oleiros e Proença-a-Nova.

De registar a presença do Município de Proença-a-Nova 

com um expositor próprio, no qual estava em destaque 
uma réplica da Torre de Vigia da autoria do Arquiteto Siza 
Vieira, tendo igualmente estado presente no Geopark Na-
turtejo, tal como o Município de Oleiros. Os Município da 
Sertã e de Vila de Rei marcaram igualmente presença no 
expositor da Associação de Municípios da Rota da Estrada 
Nacional 2, que liga o país de norte a sul.

Pub.

NOVOS SÓCIOS
° Miguel Ângelo da Costa Batista da Silva (3472)  ° António Valdeira Diniz (3473), 

° Carlos Manuel Farinha Manso (3474) ° Diamantino André (3475)  ° João Paulo Catarino (3476)

° Duarte Marques (3477)  ° Maria Inês Cardoso (3478)  ° Alda Frazão (3479) 

° Francisco Alves Fernandes (3480).
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CORPOS SOCIAIS DA CASA DA COMARCA DA SERTÃ 2022-2023
Os Corpos Sociais da Casa da Comarca da Sertã para o biénio 2022-2023 foram eleitos por unanimidade 
na Assembleia-Geral realizada dia 22 de Março, tendo de seguida sido empossados.

A Mesa da Assembleia-Geral continua a ser presidida 
por Irene Fernandes Cardoso (natural de Proença-a-Nova), 
tendo como Vice-Presidente Nuno Barata-Figueira (raízes 
familiares em Oleiros) e como Secretário Alda Barata Sal-
gueiro (natural de Oleiros).

Como Presidente da Direcção foi reeleito Pedro Amaro, 
natural de Lisboa e com raízes familiares próximas nos 
municípios de Oleiros e Sertã, sendo a equipa composta 
por Paula Teixeira (Vice-Presidente), Luís Barata (Tesourei-
ro), Teresa Leal (Secretário), Carlos Farinha (Vice-Secretá-
rio), Isabel Olivença (Vogal) e Emília Matos e Silva (Vogal).

O Conselho Fiscal continua a ser presidido por Fernando 
Carvalho (natural de Oleiros), sendo ainda composto por 
Manuel Vidigal Amaro (1º Secretário), Amílcar Barata Sal-

gueiro (2º Secretário), Renato da Silva Louro (1º Vogal) e 
Henrique Nuno Cruz (2º Vogal).

Quanto ao Conselho Regional, tem actualmente a se-
guinte composição: Armindo Augusto Ramos (Oleiros), 
Fernando Lima Antunes (Proença-a-Nova), Fernando Mar-
çal (Sertã) e 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 a Dra. 
Alda Barata Salgueiro por impedimento da Presidente, fo-
ram também aprovados por unanimidade o Relatório e 
Contas referente ao exercício de 2021, o voto de Louvor 
à Direcção proposto pelo Conselho Fiscal, bem como o 
Orçamento e o Plano de Actividades para 2022.

http://hotelsantamargarida.pt/pt

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.

‘’REFLEXOS” NA CASA DA COMARCA DA SERTÃ

ACRL REALIZOU ASSEMBLEIA-GERAL 

Da autoria de Rui Olivença, a exposição de pintura ‘’Reflexos” foi inaugurada a 22 de Março, Dia Mundial 
da Água.

A ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa realizou a sua Assembleia-Geral no passado dia 23 
de Março, tendo a Casa da Comarca da Sertã sido representada pelo Presidente da Direcção.

Composta por 18 trabalhos executados com pastel de 
óleo sobre papel, de cores ocres, identificados individual-
mente com versos da autoria de Isabel Olivença, sua mu-
lher e também sócia da Casa da Comarca da Sertã.

Esta série tem o enfoque na Natureza, na amplificação 
do seu esplendor a partir dos efeitos produzidos pela luz 

reflectida na água, seja nos rios, ribeiros, lagos ou poças, 
o que for, e que sirva de espelho reflector da imagem.

A referida exposição, com a qual se assinala o Dia Mun-
dial da Água e, à posteriori, o Dia Mundial da Árvore, cele-
bra a Natureza na sua plenitude e ficará patente até 23 de 
Abril, podendo ser visitada mediante marcação.

A Assembleia-Geral foi presidida por Joaquim Brito da 
Casa do Concelho de Arcos de Valdevez, tendo-se realiza-
do na sala principal da Casa do Concelho de Castanheira 
de Pêra. Os representantes das 17 Casas Regionais pre-
sentes aprovaram por unanimidade o Relatório e Contas 
referente ao exercício de 2021, o Plano de Actividades e 
o Orçamento para 2022, bem como o voto de Louvor à 

Direcção proposto pelo Conselho Fiscal.
Desde 2020, a Direcção da ACRL é presidida por Elísio 

Luís Chaves, tendo por Vice-Presidentes João Feiteira da 
Casa do Concelho de Arronches, João Pereira da Casa do 
Concelho de Ponte de Lima, Fernando Mendes da Casa do 
Concelho de Castanheira de Pêra e Pedro Amaro da Casa 
da Comarca da Sertã.

8


