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EDITORIAL
Caros Sócios e Amigos,

De entre as iniciativas realizadas ou nas quais participámos no decorrer do trimestre
que agora finda, destaco naturalmente o aniversário da nossa Casa, este ano assinalado
em Oleiros e de cujo programa fez parte a visita a locais emblemáticos da freguesia de
Orvalho. Fundada há 67 anos por um grupo de sócios oriundos dos concelhos de Oleiros,
Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, mas também de Mação, devido ao facto de abranger
as freguesias de Amêndoa e Cardigos, era o mesmo encabeçado por José dos Santos Pedro, sócio nº1, natural do município da Sertã e que sempre pugnou pelo desenvolvimento
da nossa região.
Dando continuidade à aposta na divulgação e promoção da cultura e gastronomia
regionais, destacamos a palestra de homenagem a António Lino Neto, realizada na nossa
Sede e que contou com uma intervenção brilhante do Prof. Doutor António Matos Ferreira,
bem como a iniciativa dedicada às freguesias de Amieira e do Vilar Barroco e que se traduziu num reafirmar do potencial dessas terras e das suas gentes.
Paralelamente, marcámos presença em diversas iniciativas, nomeadamente na homenagem organizada pela Junta de Freguesia de Carnide à Actriz Margarida Carpinteiro, que
nos dá a honra de ser nossa sócia, na Mini-Maratona Vodafone, uma das provas realizadas
no âmbito da 23ª edição da Meia-Maratona de Lisboa EDP, na Romaria a São Nuno de
Santa Maria, organizada pela Junta de Freguesia de Cernache do Bonjardim e pela Câmara Municipal da Sertã, no 36º aniversário da Liga de Amigos da Freguesia da Amieira, no
22º aniversário da Liga de Amigos da Freguesia de Isna, no 3º Passeio de Motorizadas
do Sobral, organizado pela União Regional da Freguesia do Sobral, no 69º aniversário
do Grupo de Amigos da Freguesia de Madeirã e no 72.º Aniv. da Casa do Concelho de
Pampilhosa da Serra.
No que respeita à participação da nossa Casa nos eventos de referência dos municípios,
destacamos que marcámos presença nas Festas do Município de Proença-a-Nova, num
stand cedido pela Câmara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios oriundos desse
concelho. Esta participação, a que esperamos poder dar continuidade, só foi possível
graças ao apoio da Câmara Municipal e dos sócios Irene Fernandes Cardoso e Fernando
Lima Antunes, pelo que aqui deixamos o nosso público agradecimento. Ainda nesse âmbito, teremos grata satisfação de participar no Festival do Maranho e do Bucho, a realizar
na Sertã de 5 a 7 de Julho e no qual esperamos a vossa visita, bem como na Feira de
Enchidos, Queijo e Mel, a realizar em Vila de Rei de 27 de Julho a 4 de Agosto e na Feira
do Pinhal, em Oleiros, de 7 a 11 de Agosto.
A terminar, uma palavra de reconhecimento ao empresário da restauração Carlos Marçal, da empresa Santos&Marçal, sócio colectivo da nossa Casa, que recebeu no dia 16 de
Abril uma Medalha de Honra pelo trabalho que o restaurante Ponte Velha, na Sertã, tem
vindo a desenvolver na divulgação da gastronomia regional.
Pedro Amaro
Presidente da Direcção

Os Anos 80 na Música Portuguesa

A Casa da Comarca da Sertã foi palco do jantar-convívio “Os Anos 80 na Música Portuguesa”, uma iniciativa que reuniu diversos sócios, suas famílias e amigos no passado sábado, dia 20 de Abril.
A selecção musical da noite ficou a cargo sócio Rui
Pedro Azevedo, tendo o sócio Miguel Leal produzido um
vídeo com excertos de músicas da época, bem como
de anúncios publicitários e séries televisivas, como foi o
caso da emblemática “Duarte e Companhia”. A ambos
agradecemos publicamente a disponibilidade e empenho demonstrados.
A iniciativa teve o apoio da Junta de Freguesia da
Madalena (Lisboa), tendo o jantar sido confeccionado
pelo Restaurante ZIP, propriedade dos sócios Isabel e
Alfredo Barata, ambos naturais do município de Oleiros.

Dia Mundial do Livro

No dia 23 de Abril, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) assinalou o “Dia Mundial do Livro”, aproveitando
para relembrar Almada Negreiros, nascido há 120 anos.
Co-organizada pela CCS e pela Lisboa Autêntica, nosso só- de Florbela Espanca, Natália Correia, Rosa Lobato Faria, Tecio colectivo, com o apoio do Instituto Europeu de Ciências resa Machado, João Mattos e Silva e João Afonso Machado,
da Cultura Padre Manuel Antunes e do CLEPUL da Faculdade estes últimos sócios da CCS, entre outros autores.
A sessão contou ainda com a participação de Marta Marecos
de Letras da Universidade de Lisboa, a iniciativa contou com
a participação, entre outros, da fadista e poetisa Teresa Ma- Duarte, da Banda de Investigação da Universidade de Lisboa
“Ai Deus e u é”, que interpretou magistralmente algumas múchado.
Em ambiente informal, foram lidos poemas de Fernando sicas sefarditas ao piano da CCS.
Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros, bem como
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Dia Mundial da Dança

De forma a assinalar o “Dia Mundial da Dança”, que se celebra a 29 de Abril, a Casa da Comarca da Sertã
(CCS) foi palco, nesse mesmo dia, da Festa da Dança.
Co-organizada pela CCS e pelos associados Trad- pelas aulas de música (onde se destacam as aulas de
balls e Sérgio do Carmo (Tell Me Tango), a Festa da adufe e canto beirão) e de danças tradicionais euroDança prolongou-se até perto da uma hora da manhã, peias que se realizam semanalmente, à segunda e terreunindo mais de uma centena de pessoas, que pude- ça-feira, nas nossas instalações. Sérgio do Carmo (Tell
ram, gratuitamente, dançar o tango e diversas danças Me Tango) é o sócio responsável pelas aulas de tango
que aqui se realizam à quinta-feira.
tradicionais europeias.
A Tradballs, sócio colectivo da CCS, é responsável

Homenagem ao Comendador Assis Roda

O Comendador Assis Roda foi relembrado no dia 11 de Maio na Casa da Comarca da Sertã (CCS), a propósito do 123º Aniversário do seu nascimento e da homenagem realizada na CCS em 1957.
A palestra teve por orador o Dr. António Manuel Sil- escassos meses antes da sua morte, ocorrida em Lisboa.
Seguiu-se uma degustação de produtos locais dispova, natural de Cardigos (Mação), professor de história
em Proença-a-Nova e sócio da CCS, que desde a pri- nibilizados pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova,
meira hora aceitou o convite para relembrar Assis Roda nomeadamente queijos, doces diversos, enchidos e
e o seu percurso ímpar de vida. Benemérito Proencen- bolos fintos, os quais, a par de outros, estão desde
se, Assis da Silva Gonçalves Roda nasceu a 5 de Junho Março disponíveis na Loja Online (www.proencanovade 1890 no Município de Proença-a-Nova, figurando origem.pt), no seguimento da criação da marca “PROna toponímia daquele concelho. Tendo vivido nas Gal- ENÇA-A-NOVA origem”.
A iniciativa contou com a presença, entre outros, de
veias, município de Ponte de Sor, tambem aí contribuiu
para a causa pública e figura na toponímia local. Nas um sobrinho-neto e de uma sobrinha-bisneta do hoGalveias foi responsável, nomeadamente, pela edifi- menageado, da actriz Margarida Carpinteiro, do artista
cação do Infantário Dona Anita, assim baptizado em plástico Ribeiro Farinha e de representantes da Liga
homenagem à sua esposa entretanto falecida, obra de Regional Os Unidos da Freguesia de Álvaro e da União
referência que veio a ser inaugurada no início de 1959, Regional da Freguesia do Sobral.
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67º Aniversário da Casa da Comarca da Sertã

A Casa da Comarca da Sertã (CCS) assinalou o 67.º aniversário da sua fundação no passado dia 25 de
Maio, com um passeio ao município de Oleiros.

Tal como em anteriores edições, a festa começou pela
manhã cedo com a saída da Praça de Espanha, em Lisboa,
no autocarro cedido gentilmente pela Junta de Freguesia
de Monte Abraão, freguesia da cidade de Queluz, em Sintra, município onde residem diversos sócios da nossa Casa
Regional.
Chegados a Oleiros, o almoço teve lugar no Restaurante
Callum, no Hotel de Santa Margarida , sócio colectivo da
CCS, reunindo cerca de uma centena de convivas, entre
sócios, suas famílias e amigos. Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Comendador José dos Santos Marques, a Vereadora
Claudia André da Câmara Municipal da Sertã, a Vereadora Helena Mendonça da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, que usaram da palavra, bem como o Presidente da
Direcção, Eng. Pedro Amaro, e o Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral, Dr. Manuel Luís Farinha, que encerrou
as intervenções. Seguiu-se a entrega dos emblemas aos
sócios mais antigos presentes. O sócio Carlos Domingos
Lourenço recebeu o emblema de 25 anos de associado das
mãos da Vereadora do município da Sertã, sua terra natal,
tendo o Presidente de Oleiros entregue o emblema de 25
anos ao sócio José Augusto Breia de Jesus Brandão, natural do referido município. Embora não tendo comparecido
por motivos diversos, irão receber também os emblemas

os seguintes sócios: Maria José da Piedade Alves (cujo marido, João Alves Baptista era natural de Pedrógão Pequeno,
Sertã; 25 anos de associado), Carlos Amílcar Dias (Várzea
dos Cavaleiros, Sertã; 25 anos de associado) e José Carlos
Pires Serrano (Sertã; 50 anos de associado).
Dando continuidade ao programa e antecedendo a visita ao Orvalho, mais concretamente às cascatas da Fraga
de Água d’ Alta e ao Miradouro do Mosqueiro, locais classificados pela Unesco e onde o grupo foi recebido pelo
Presidente da Junta de Freguesia, todos os participantes
no aniversário receberam uma lembrança do município
de Oleiros. Marcaram ainda presença nas festividades os
Presidentes das Juntas de Freguesia de Álvaro, Amieira,
Estreiro, Orvalho e Oleiros, bem como representantes do
Grupo de Amigos da Freguesia da Madeirã, da Liga dos
Amigos da Freguesia de Amieira, da Liga dos Amigos da
Freguesia de Isna, da Liga Regional Os Unidos da Freguesia de Álvaro e da União Regional da Freguesia do Sobral.
De regresso ao Hotel de Santa Margarida foi servido um
lanche-ajantarado na Galeria junto à piscina, com acompanhamento musical de um grupo de músicos da Associação Gaita-de-Foles, associado colectivo da CCS e, antecedendo o regresso a Lisboa, cantaram-se os parabéns à
Casa pelas 67 primaveras.
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Dia Mundial da Criança

De forma a assinalar o Dia Mundial da Criança, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) preparou uma iniciativa
que se realizou no dia 1 de Junho, na nossa Sede.
Organizada em colaboração com a Praznik, sócio colectivo da CCS especializado na organização de eventos, o programa desta 2ª edição incluiu diversas actividades, nomeadamente artes plásticas, jogos diversos,
leitura de contos infantis, bem como pinturas faciais e
balões de escultura, entre outros. A iniciativa, que tal
como a anterior edição teve entrada gratuita, terminou
com um pequeno lanche servido aos mais novos.

homenageM a António Lino Neto

António Lino Neto, ilustre maçaense, foi homenageado na Casa da Comarca da Sertã no dia 4 de Junho,
assinalando o 140º aniversário do seu nascimento.
Nascido a 30 de Janeiro de 1873 em Mação e falecido em tro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica
1961 na cidade de Lisboa, António Correia Lino Leitão Neto Portuguesa, entidade que publicou já diversas obras sobre
(ALN) foi, nomeadamente, professor catedrático de Econo- ALN, destacou o percurso ímpar de vida do homenageado,
mia Política e Direito Administrativo, Presidente do Centro em particular o relevante papel que teve na sociedade enCatólico Português, deputado à Assembleia da República, di- quanto católico convicto e na defesa do municipalismo. Usou
rector do jornal “A União” e Vice-reitor da Universidade Téc- ainda da palavra a Sra. Dra. Maria de Jesus Motta Guedes
nica de Lisboa. Deixa de exercer advocacia no final de 1940 e (Palácio de Sant’Anna), que abordou algumas memórias fajubila-se como professor catedrático da Universidade Técnica miliares do seu avô.
A iniciativa contou com a presença de diversos descendende Lisboa em 1942.
ALN foi agraciado com a mais alta condecoração civil da San- tes de ALN e de Maria Matilde Antunes de Mendonça (natural
ta Sé, a Grã-Cruz da Ordem de São Gregório Magno, tendo as de Álvaro, Oleiros), bem como de representantes da Liga Rerespectivas insígnias sido entregues pelo Cardeal Patriarca D. gional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, da Liga dos AmiAntónio Mendes Bello em nome de todos os Bispos de Portugal, gos da Freguesia de Isna, da União Regional da Freguesia do
Sobral e da Associação Portuguesa de Genealogia.
«em reconhecimento dos altos serviços prestados à Igreja».
O Prof. Doutor António Matos Ferreira, Director do Cen-

CCS nas Festas de Proença-a-Nova

A Casa da Comarca da Sertã marcou presença, pela primeira vez, nas Festas do Município de Proença-a-Nova, realizadas no Parque Urbano Comendador João Martins, entre 7 e 10 de Junho.
No espaço expositivo, gentilmente cedido pela Câmara Municipal e
localizado no edifício do Posto de Turismo, foram disponibilizados gratuitamente diversos materiais promocionais dos concelhos de Oleiros,
Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como das freguesias de
Amêndoa e Cardigos do município de Mação, bem como diversas
obras literárias a preços convidativos.
Por lá passaram diversos sócios, nomeadamente a ex-Presidente
da Direcção e actual Conselheira Regional por Proença-a-Nova, Engª
Irene Fernandes Cardoso, e o ex-Presidente da Direcção e actual Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, Dr. José
Pereira Bairrada, ambos naturais do referido município.
De referir a actuação da Filarmónica Oleirense, bem como um encontro de ranchos de folclore do concelho de Proença-a-Nova, no
âmbito de mais uma edição da iniciativa “Os Quintais nas Praças do
Pinhal”, cujo programa foi integrado nas Festas do Município.

Santos Populares 2013

Tal como vem sendo habitual, os Santos Populares foram celebrados na nossa Casa com um jantar realizado
na noite de Santo António, no dia 12 de Junho.
Festas com enorme tradição e que se prolongam por todo
o mês de Junho na cidade de Lisboa, a iniciativa juntou sócios,
seus familiares e amigos, em ambiente de animada confraternização.
As tradicionais sardinhas e febras assadas estiveram a cargo do sócio Jaime Barata, a quem muito agradecemos a disponibilidade, bem como a todos quantos contribuíram para o
sucesso da iniciativa.
Só nos resta dizer que para o ano haverá mais!
Jornal

www.radiocondestavel.pt

Assine e divulgue a
imprensa regional
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Amieira e Vilar Barroco em destaque

No seguimento de actividades similares realizadas
com o objectivo de promover em Lisboa a cultura e a
gastronomia da nossa região, dedicámos no passado
dia 22 de Junho, sábado, uma iniciativa às freguesias de Amieira e de Vilar Barroco.

AGENDA

5 a 7: Festival do Maranho e do Bucho (Sertã)
visite o nosso stand.
27 de Julho a 4 de Agosto:
Feira de Enchidos, Queijo e Mel (Vila de Rei)
visite o nosso stand.
7 a 11: Feira do Pinhal(Oleiros)
visite o nosso stand

Julho

Agosto

15: Almoço 30º Aniversário Ponte de Álvaro
Passeio a Álvaro. Inscreva-se.

O objectivo principal da sua realização foi a promoção em
Lisboa destas freguesias do município de Oleiros, destacando a sua história, cultura e gastronomia. Na ocasião foi inaugurada uma exposição de pintura da autoria de Fátima Alves
Mendes, mulher do sócio Francisco Martins Mendes (Urraca,
freguesia de Amieira), a qual poderá ser visitada diariamente,
excepto ao fim-de-semana, entre as 18h e as 22h30, até ao
próximo dia 12 de Julho.
Do programa faz parte uma breve apresentação do livro
“Raízes da Beira Baixa – A Aldeia da Póvoa da Ribeira”, já na
2ª edição, da autoria de Maria da Conceição Rocha, natural
da referida aldeia da freguesia de Vilar Barroco, que os interessados puderam adquirir no final da sessão, terminando
com uma degustação de produtos regionais, nomeadamente
vinho Callum, maranhos, croquetes de cabrito, queijos de cabra e ovelha, filhós e tigelada, a que se associou o Hotel de
Santa Margarida, nosso sócio colectivo, através da presença
do Chef Leonel Barata.
Para além da Junta de Freguesia de Amieira, da Liga dos
Amigos da Freguesia de Amieira e da Associação Desportiva,

Caro Sócio,
Se utiliza correio electrónico, forneça-nos o seu endereço
para geral@casacomarcaserta.org.
Dessa forma é mais económico entrar em contacto consigo!

Setembro

12: Palestra sobre o Capitão Izidro António Gaio
(Vila de Rei) - 18h30
Degustação de produtos regionais

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

Cultural e Recreativa da Póvoa da Ribeira (Vilar Barroco),
marcaram ainda presença a Liga Regional Os Unidos da
Freguesia de Álvaro, a Liga dos Amigos da Freguesia de
Isna, a União Regional da Freguesia do Sobral e os Conselheiros Regionais por Oleiros e por Proença-a-Nova, Sr.
Manuel da Cunha e Engª Irene Fernandes Cardoso.

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.

