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EDITORIAL
Caros Sócios,

O ano de 2013 está a terminar e com ele termina mais um ciclo. Ao longo dos
últimos dois anos de mandato, muitas foram as iniciativas realizadas, algumas
delas sempre relevantes, como os aniversários da nossa Casa, ocasião em que se
presta uma justa homenagem aos sócios mais antigos. Fundada no já longínquo
ano de 1946, a nossa Casa tem o privilégio de continuar a ter a presença do sócio
fundador Amílcar Francisco de Oliveira (sócio nº 27), natural do concelho de Sertã
e que, apesar dos seus 98 anos de idade, ainda recentemente nos visitou, a propósito da Venda de Natal.
De entre as iniciativas realizadas neste último trimestre, merece especial referência o Almoço de Homenagem a Ilustres Regionalistas, realizado no dia 19 de
Outubro e no qual foi reconhecido publicamente o papel desempenhado em prol
da Casa e da região pelas três sócias que exerceram o cargo de Presidente da
Direcção. Cumpre ainda mencionar a iniciativa realizada a propósito dos 900 anos
da Ordem de Malta, a Noite de Fados com Jantar, que assinalou a sua 5ª edição, a
dedicada à freguesia de Isna (Oleiros), que combinou cultura e gastronomia locais,
bem como a já tradicional Venda de Natal, que este ano contou com a inauguração
de uma exposição de pintura e a apresentação do livro “História da Sertã”, antecedendo a actuação do Grupo Coral do Sertanense Futebol Clube e do Grupo de
Concertinas de Cernache do Bonjardim. De referir ainda que, como vem sendo hábito, a gastronomia típica dos municípios da região, nomeadamente os maranhos,
o bucho e a doçaria regional, esteve a cargo da empresa Santos & Marçal, sócio
colectivo desta Casa.
No mandato que agora finda aprofundámos e desenvolvemos contactos com
diversas Casas Regionais, procurando, paralelamente, marcar presença nas actividades promovidas pela ACRL. Nesse âmbito, participámos no aniversário e no encontro anual que se tem vindo a realizar em Marvila, muito graças à disponibilidade
irrepreensível do nosso sócio Gonçalo Barata.
Fazemos votos de poder continuar a merecer a vossa confiança e contar convosco, tanto no que respeita à participação nas iniciativas a realizar, bem como apoiando financeiramente a Casa através de donativos e da regularização das quotas.
A terminar, desejo-vos em meu nome pessoal, da direcção e demais orgãos
sociais, um Santo Natal e um próspero Ano Novo.
Pedro Amaro
Presidente da Direcção

Homenagem a Ilustres Regionalistas

A Casa da Comarca da Sertã atribuiu o “Pinho de Ouro” às três ex-Presidentes da Direcção, Dra. Adelaide
Canas, Dra. Elisabete Simões e Engª Irene Cardoso, tendo a cerimónia de entrega dos galardões decorrido num almoço realizado no dia 19 do corrente, no Restaurante Santa Rita, em Lisboa.
Instituído na presidência do Dr. Celso Matias da Silva
(1993/1994), o referido galardão é a distinção máxima
que pode ser atribuída àqueles que se distinguiram pela
sua conduta pessoal ou profissional ou pela dedicação à
Casa e à região.
Para além das homenageadas presentes, usaram da palavra o Presidente da Assembleia-Geral da Casa, Dr. Manuel Luís Farinha, que entregou o galardão à Dra. Maria
Adelaide Canas, o Presidente da Direcção, que traçou uma
breve biografia de cada uma das homenageadas, tendo
entregue o galardão à Engª Irene Fernandes Cardoso, sua
antecessora no exercício do cargo, bem como a representante da ACRL – Associação das Casas Regionais em
Lisboa, Dra. Anabela Antunes, Presidente da Direcção da

Passeio a Alvaiázere

Casa do Concelho de Ferreira do Zêzere.
Marcaram presença, entre outros, os ex-Presidentes da
Direcção Sr. Manuel da Cunha, actual representante de
Oleiros no Conselho Regional, Sr. Martinho Mendes de Oliveira, actual Presidente do Conselho Fiscal, e Dr. Celso Matias da Silva, o representante de Vila de Rei no Conselho
Regional, Dr. Alberto da Silva Barata, bem como representantes do Grupo de Amigos da Freguesia da Madeirã (Dr.
Pedro Rodrigues), da Liga de Amigos da Freguesia de Isna
(Dr. João Nuno Reis), da Liga dos Amigos da Freguesia
da Amieira (Sr. José Augusto Alves), da Liga Regional “Os
Unidos da Freguesia de Álvaro” (Sr. Alfredo Antão da Cruz)
e da União Regional da Freguesia do Sobral (Sr. Fernando
Garcia).

No âmbito do programa de actividades da ACRL - Associação das Casas Regionais em Lisboa, realizou-se
no passado dia 12 de Outubro um passeio ao município de Alvaiázere.
Organizado pela Casa do Concelho de Alvaiázere, contou co de Maçãs de Dona Maria.
com a participação da maioria das Casas Regionais que integram a ACRL, tendo a Casa da Comarca da Sertã marcado
presença através do Presidente e Vice-Presidente da Direcção.
Chegados à vila de Alvaiázere pela manhã, o programa teve
início com uma recepção nos Paços do Concelho, onde foi servido um pequeno-almoço e após o qual o edil deste município
proferiu um discurso de boas-vindas, seguido duma troca de
lembranças com as casas regionais. O extenso programa incluiu a visita aos locais mais emblemáticos do concelho, tendo
contado ainda com a actuação do Rancho Folclórico Etnográfi-
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5ª edição da Noite de Fados

O Salão Nobre da nossa Casa foi palco de mais uma noite de fados com jantar, desta vez no dia 29 de
Outubro.
Acompanhados por Ricardo Parreira na guitarra portuguesa e por Marco Oliveira na viola de acompanhamento de fado, brindaram-nos com as suas excelentes
interpretações os fadistas Vânia Conde, Rui Santos,
Ruca Fernandes e Rodrigo Rebelo de Andrade, tendo
as actuações terminado com três excepcionais interpretações de Marco Oliveira.
Marcaram presença, entre outros, o Presidente do
Conselho Fiscal e o representante de Vila de Rei no
Conselho Regional da nossa Casa, representantes da
Associação Portuguesa de Genealogia e os Presidentes
das Casas do Concelho de Pampilhosa da Serra e de
Foz Coa.
Esta edição contou com o apoio da Rádio Amália,
Já na 5ª edição, uma vez mais a iniciativa superou
as expectativas, prolongando-se noite dentro. Foi um bem como da Active Brands, com vinho Burmester e
serão diferente, no qual diversos sócios, seus familia- aguardente Carvalho, Ribeiro & Ferreira, tendo o jantar
res e amigos, na companhia dum diversificado leque sido confeccionado pelo Restaurante ZIP, propriedade
de artistas da nova geração do fado, fizeram questão dos sócios Isabel e Alfredo Barata, ambos naturais do
concelho de Oleiros.
em estar presentes e aos quais agradecemos.

Jornal

www.radiocondestavel.pt

Assine e divulgue a
imprensa regional
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Magusto 2013

O nosso Magusto realizou-se no dia 9 de Novembro, reunindo mais de uma centena de convivas, entre
sócios, seus familiares e amigos.
Não faltaram as tradicionais castanhas, água-pé e jeropiga, disponibilizadas pela sócia Conceição Henriques, bem
como saborosas sardinhas oferecidas pela sócia Isabel Barata, primorosamente assadas pelos sócios António Mendes Amaro Barata e Jaime Amaro Mendes Barata, tendo os
sócios António e Francisco Martins Mendes, oferecido um
delicioso caldo verde.
A animação musical esteve a cargo do Rancho Folclórico “Os Neveiros do Coentral”, da Casa do Concelho de
Castanheira de Pêra, e de Gonçalo Barata, cujas actuações
foram bastante apreciadas e aos quais muito agradecemos
a disponibilidade. Já perto da hora de jantar, procedeu-se a sócio Alfredo Antão da Cruz oferecido o 2º prémio e o Hotel
um sorteio, tendo a Lisboa Autêntica, sócio colectivo da CCS de Santa Margarida (Oleiros), também associado colectivo
que organiza passeios temáticos, oferecido o 3º prémio, o da CCS, oferecido o 1º prémio.

900 Anos da Ordem de Malta

A nossa Casa foi palco de uma palestra sobre a Ordem de Malta, no dia 19 de Novembro, a qual contou
com a presença de Victor Antunes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, e de Helena Mendonça, Vereadora da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.
Organizada a propósito dos 900 anos da Ordem de
Na sua intervenção, intitulada “A Ordem de Malta e
Malta e da estreita ligação mantida com os municípios de o Priorado do Crato”, o Presidente da Direcção da Casa
Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, foram oradores da pales- apresentou um resumo sobre a Ordem em Portugal e em
tra “A Ordem de Malta na Heráldica Municipal: As Vilas do concreto nas antigas Vilas do Priorado do Crato. SeguiramPriorado do Crato” o Dr. Lourenço Correia de Matos e o Dr. -se as aprofundadas e esclarecedoras intervenções do Dr.
António Brandão de Pinho, ambos Cavaleiros Portugueses António Brandão de Pinho e do Dr. Lourenço Correia de
da Ordem Soberana Militar e Hospitalária de S. João de Je- Matos, que abordaram detalhadamente a presença da Orrusalém de Rodes e de Malta, cuja Assembleia é presidida dem entre nós e o reconhecimento do seu relevante papel,
por S.E. o Conde de Albuquerque.
espelhado, nomeadamente, na heráldica dos concelhos
anteriormente referidos, bem como na de algumas freguesias, nomeadamente na de Cardigos (Mação), dando a
conhecer aos presentes os factos mais relevantes da rica
história nacional e internacional da Ordem de Malta, bem
como as principais acções que actualmente desenvolve,
nomeadamente ao nível da ajuda humanitária.
No final foi servido um Porto de Honra com o apoio
da Pastelaria Suiça, de Fausto Luís Rodrigues Roxo, sócio
natural da freguesia de Mosteiro, no município de Oleiros,
localidade que pela tradição deve o seu nome a um Mosteiro da Ordem de Malta que aí terá existido.
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Freguesia de Isna em destaque

A freguesia de Isna, no município de Oleiros, esteve em destaque no passado dia 23 de Novembro.
Tendo por principal objectivo promover a cultura, gastronomia e tradições locais desta freguesia, a iniciativa foi
co-organizada pela Casa e pela Liga de Amigos da Freguesia de Isna (LAFI), associação que desenvolve a sua acção
em prol desta freguesia do município de Oleiros, tendo
terminado com um lanche com produtos típicos.
O ponto de partida foi a inauguração da exposição de
fotografias “Viva a Bandalheira 2010”, da autoria de João

NOVOS SÓCIOS

Marco José Marques Lourenço, 3338
Jorge Albero Mendonça Neres, 3339
Fernando Garcia, 3340
Lourenço de Saldanha B. Botelho de Sousa, 3341
Diana Vaz Antunes, 3342
Martim Gonçalves Alves Martins, 3343
Duarte Nuno Ramos Romão de Matos, 3344
António Luís Pires Alves Martins, 3345
Miguel Marco Real Mendes, 3346
José Augusto Mendes Barata, 3347
Pub.

Nuno Reis, actual Presidente da Direcção da LAFI. Seguiram-se a inauguração da exposição de desenhos “Traços
e Conceitos”, da autoria de Figueiredo Costa, o qual ofereceu na ocasião uma das obras à Casa da Comarca da
Sertã, e a apresentação do livro “Os Poemas das Coisas”,
também da sua autoria.
As mencionadas exposições podem ainda ser visitadas
até dia 11 de Janeiro de 2014.

David Gustavo Nunes Santos, 3348
Ilídia Antunes Martins Morais, 3349
Conceição Henriques, 3350
Ilídio Fariha Alves, 3351
Manuel Joaquim Magalhães Nogueira, 3352
Laura Antunes Magalhães Nogueira, 3353
Maria do Rosário Tereso Leitão, 3354
Amândio Abreu Godinho, 3355
Fernando Mateus Dias Carvalho, 3356
Operação Nariz Vermelho, 5030

Venda de Natal 2013

Realizámos mais uma edição da já tradicional Venda de Natal, desta vez no dia 7 de Dezembro, tendo a
iniciativa contado com a presença da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Sertã, Dra. Claudia
André, bem como do sócio-fundador Amílcar Francisco de Oliveira, que apesar dos seus 98 anos de idade
fez questão em estar presente.
Muito participada, a actividade teve início com a inaugu- pelo seu Maestro em homenagem a D. Nuno Álvares Pereiração da exposição de pintura “Novos Caminhos”, da autoria ra, Patrono da Casa da Comarca da Sertã, tendo terminado
de Fernando Marçal, nosso sócio, natural do município da com uma animada actuação do Grupo de Concertinas de
Sertã. Seguiu-se a apresentação do livro “História da Sertã”, Cernache do Bonjardim.
De entre entre os diversos produtos gastronómicos,
de Rui Pedro Lopes, também sertaginense e sócio da nossa Casa, obra editada a propósito dos 500 Anos do Foral destacaram-se, naturalmente, os maranhos e bucho, para
Manuelino da Sertã, a qual terminou com o visionamento além da doçaria regional, nomeadamente filhós, coscorões
de um filme sobre os factos mais relevantes da história do e cartuchinhos de Cernache, pela firma Santos & Marçal,
associado colectivo da Casa da Comarca da Sertã.
século XX do município.
O livro “História da Sertã” está disponível para consulta
A presente edição teve o apoio da Câmara Municipal da
Sertã e contou com a actuação do Grupo Coral do Sertanen- na nossa Biblioteca, podendo igualmente ser adquirido pelo
se Futebol Clube, que interpretou diversas músicas alusivas preço unitário de 25€.
à quadra natalícia, bem como uma escrita recentemente
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AGENDA

5: Baile de Reis - entrada gratuita

Janeiro

Baile Popular com Gonçalo Barata - 15h
Baile Danças Tradicionais Europeias - 18h

22: Eleição dos Órgãos Sociais para 2014/2015 - 20h30

Fevereiro

8: Jantar de Apresentação do novo CD de Gonçalo Barata, com estreia da “Marcha da Casa da Comarca
da Sertã” - 20h - Sujeito a reserva
20: Sessão de Homenagem a Carlos Paredes - 18h30

BIBLIOTECA

A Biblioteca da nossa Casa continua a ser enriquecida
com obras literárias de referência, fruto de doações diversas.
Pelo cariz eminentemente regional, destacamos “Cernache do Bonjardim - Subsídios Históricos”, da autoria de Joaquim Candeias da Silva, que nos foi oferecida pela Junta
de Freguesia de Cernache do Bonjardim, e “A Descoberta
Cristã do Tibete - As Origens da Missão Jesuíta em Chaparangue”, que nos foi oferecida pela Câmara Municipal de
Oleiros.

Entrada livre.

Março

1: Carnaval - 15h30
A realizar na Casa do Concelho de Tomar, juntamente
com outras Casas Regionais da ACRL. Baile com Gonçalo Barata.
20: Homenagem à Actriz Margarida Carpinteiro - 18h30
Entrada livre.

23: Baile da Primavera - 15h30
Baile Popular com Gonçalo Barata. Entrada gratuita.
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a informação de alterações dada no sítio da CCS em www.casacomarcaserta.org.

Aulas
Yoga, Segunda-feira: 18h15 às 19h15; Terça-feira: 13h15 às

Pub.

14h15; Quarta-feira: 18h15 às 19h15 e 19h30 às 20h30;
Quinta-feira: 13h15 às 14h15 e Sexta-feira: 18h30 às 19h30.

Adufe

Terça-feira: 19h30 às 21h00.
Piano, Quarta-Feira: início às 14h, 15h, 16h e 17h.
Tango, Quinta-Feira: 21h às 22h (Nível I, Iniciação) e das
22h às 23h (Nível II).
Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.

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

