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EDITORIAL

Caros Sócios,
No início do presente ano realizou-se uma Assembleia-Geral com o objectivo
principal de eleger os Corpos Sociais para o biénio 2014-2015, tendo a Sessão de
Tomada de Posse decorrido no início de Março. A esse propósito cumpre destacar
que os mesmos foram eleitos por unanimidade, o que confere uma responsabilidade
acrescida a todos os dirigentes. Na ocasião foram ainda aprovados por unanimidade o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2012/2013, bem como a proposta
apresentada pela Direcção de atribuição da qualidade de sócio honorário à actriz
Margarida Carpinteiro e à fadista Mafalda Arnauth.
No que respeita às iniciativas realizadas no trimestre que agora termina, registamos com agrado a excelente receptividade por parte dos sócios, suas famílias e amigos. De entre elas, merecem especial referência a 4ª edição do Baile de Reis, iniciativa que continua a ser organizada em conjunto com a Tradballs, sócio colectivo desta
Casa, a Sessão de Homenagem a Carlos Paredes, organizada para assinalar os dez
anos do falecimento deste nosso antigo sócio, bem como a Sessão de Homenagem
à Actriz Margarida Carpinteiro, nome maior do Teatro em Portugal, no decorrer da
qual lhe foi entregue o diploma de sócio honorário da Casa da Comarca da Sertã.
Uma especial referência merece também o sócio Gonçalo Barata, que nos escolheu para apresentar o seu novo cd de música popular. Apoiado oficialmente pela
nossa Casa, este cd integra diversas músicas da sua autoria, nomeadamente a
“Marcha da Casa da Comarca da Sertã”, facto que nos honra e pelo qual agradecemos reconhecidos.
Também a sócia Conceição Henriques, natural do município de Oleiros, merece
aqui um publico agradecimento, pois foi graças à sua generosidade, que a Sala de
Jogos, agora mais adaptada a sala de convívio e a partir da qual se pode ter uma
vista privilegiada sobre a Baixa de Lisboa, foi alvo de uma intervenção, estando já
em pleno uso.
Para o trimestre que agora começa, preparámos diversas iniciativas que esperamos sejam do agrado de todos e das quais daremos também nota pública através
do nosso sítio na Internet (www.casacomarcaserta.org) e do Facebook (Casa Comarca Sertã). De entre elas, saliento naturalmente o Aniversário da nossa Casa, cuja
data está já marcada e que consistirá num passeio ao município de Vila de Rei, a
realizar no dia 17 de Maio.
No que respeita a actividades que disponibilizamos aos associados, relembramos
as aulas de yoga (três vezes por semana, a cargo dos sócios Paulo Antunes e Sofia Coelho ), as aulas de tango (à quinta-feira, a cargo do sócio Sérgio do Carmo),
estando abertas as inscrições para aulas de piano (quarta-feira, a cargo do sócio
Frederico Cunha Rosa).
Pedro Amaro
Presidente da Direcção

Baile de Reis

Na tarde do dia 5 de Janeiro, domingo, a Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais um Baile de Reis. A
iniciativa, já na 5ª edição, teve a participação de Aurélien Claranbaux e de Gonçalo Barata, reunindo bem
mais de uma centena de pessoas.
Gonçalo Barata, sócio da nossa Casa com raízes familia- prolongou até perto das 21 horas, desta vez com danças
res no concelho de Oleiros, deu início ao baile com músi- tradicionais europeias.
cas populares portuguesas. A actuação, muito aplaudida
Tal como as anteriores edições, o baile teve entrada
pelos presentes, decorreu até cerca das 18 horas e trinta gratuita e foi organizada em parceria com Tradballs - Asminutos, quando Aurélien Claranbaux, famoso acordeonis- sociação para Promoção e Divulgação de Arte & Cultura
ta de origem francesa, deu continuidade ao baile que se Tradicional, associado colectivo da CCS.

Sessão de Homenagem a Carlos Paredes

Realizada no Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã no final de tarde do passado dia 20 de Fevereiro,
a sessão teve por objectivo relembrar o percurso ímpar de Carlos Paredes (1925-2004), compositor, guitarrista exímio e antigo sócio da Casa.
A referida sessão, organizada a propósito da passagem dos Lopes de Almeida (guitarra), Levy Baptista (viola) e Luís Nasci10 anos da sua morte, contou com a participação especial do mento Ferreira (cantor).
Grupo Jurídico de Canto e Guitarra de Coimbra, constituído
No final foi servido um Porto de Honra, com o apoio do Respor antigos alunos da Faculdade de Direito da Universidade taurante Santa Rita, propriedade da sócia Conceição Henride Coimbra, todos actuais ou antigos membros da Ordem dos ques, natural do município de Oleiros.
Advogados.
Marcaram presença, entre outros, o Presidente da Direcção
O Grupo, na sua versão actual, constituiu-se em Setembro da Casa de Lafões, o Presidente da Direcção da Casa do Conde 1997 e é composto por: António José Rodrigues Rocha celho de Tondela e o Vice-Presidente da Direcção da Casa dos
(cantor), António Toscano (viola) , Arménio Marques dos San- Açores.
tos (cantor), David Leandro Ribeiro (guitarra), José Pinheiro
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Carnaval 2014

Este ano a nossa Casa associou-se à Festa de Carnaval organizada pela ACRL - Associação das Casas Regionais em Lisboa, realizada no passado sábado à noite, dia 1 de Março.
A animação musical, muito animada e aplaudida por Casa do Concelho de Tomar e contou com a participatodos, esteve a cargo do acordeonista Gonçalo Barata, ção da maioria das Casas Regionais que constituem a
sócio da Casa da Comarca da Sertã com raízes familia- ACRL, realizou-se o tão esperado Concurso de Máscares no município de Oleiros.
ras, tendo sido atribuídos prémios aos três melhores
Quase no final da inciativa, a qual teve lugar na classificados na categoria de crianças e na de adultos.

Jornal

www.radiocondestavel.pt

Assine e divulgue a
imprensa regional
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Tomada de Posse dos Corpos Sociais

Os Corpos Sociais da Casa da Comarca da Sertã eleitos para o mandato 2014/2015 tomaram posse em
Assembleia-Geral realizada no dia 5 de Março e à qual presidiu o Dr. Manuel Luís Farinha, coadjuvado
pela Dra. Maria Adelaide Canas, Secretária da Mesa da Assembleia-Geral e antiga Presidente da Direcção,
natural do município de Mação.
Como Presidente da Direcção, foi reeleito o Engº Pedro
Amaro, natural de Lisboa mas com raízes familiares próximas nos municípios de Oleiros e Sertã, continuando o Conselho Fiscal a ser presidido pelo Sr. Martinho Mendes de
Oliveira, antigo Presidente da Direcção da Casa, natural do
município de Vila de Rei, e a Mesa da Assembleia-Geral a
ser presidida pelo Dr. Manuel Luís Farinha, também antigo
Presidente da Direcção, natural do município da Sertã.
O Conselho Regional manteve a sua composição, tendo
sido empossados para mais um mandato o Sr. Manuel da
Cunha, a Engª Irene Fernandes Cardoso, o Sr. Virgílio Costa

Silva e o Dr. Alberto da Silva Barata, respectivamente como
representantes de Oleiros, de Proença-a-Nova, da Sertã e
de Vila de Rei.
Marcaram presença, nomeadamente, o Presidente da
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa), o Presidente da Direcção da ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa, o Presidente da Direcção da Casa do
Concelho de Pampilhosa da Serra, o Presidente da Casa do
Concelho de Arcos de Valdevez e representantes da Casa
do Concelho da Covilhã e da Casa do Concelho de Ponte
de Lima.

Aniversário do Terreiro do
Gaiteiro

O 5º aniversário do Terreiro do Gaiteiro foi assinalado no dia 14 de Março, na
Casa da Comarca da Sertã.
Com uma periodicidade geralmente mensal, estes convívios musicais, idealizados por
Diogo Leal, Gustavo Portela e Pedro Almeida, o primeiro dos quais é nosso sócio, são
organizados conjuntamente pelo Terreiro do Gaiteiro e Casa da Comarca da Sertã, com
o apoio da Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita-de-Foles.
Tal como nos anteriores aniversários, as actuações musicais prolongaram-se noite
dentro, em ambiente de sã convivência e partilha de experiências.
Cada edição é previamente divulgada através do nosso Facebook (Casa Comarca
Sertã) e/ou no do Terreiro (Terreiro do Gaiteiro).
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Gonçalo Barata apresenta “O teu beijinho”

O novo CD de música popular de Gonçalo Barata foi
Casa da Comarca da Sertã no dia 15 de Março.
Intitulado “O teu beijinho”, nome da primeira música, o
referido cd inclui diversos originais da autoria de Gonçalo
Barata, acordeonista e organista com raízes familiares em
Oleiros e sócio da nossa Casa, nomeadamente “Corridinho
das Sarnadas”, “Marcha do Sobral” e “Marcha da Casa da
Comarca da Sertã”.
A sessão contou com a participação de João Canto e
Castro, que brindou a audiência com imitações de diversas
personalidades e interpretou com Gonçalo Barata a música
“Teresinha”, bem como da Real Tuna Académica Neolisipo,
da Universidades Nova de Lisboa, na música “Ai Rapariga”

Pub.

apresentado publicamente num jantar realizado na

e de Sofia Rodrigues em “Chuva” e em “Cartas de Amor”.
Marcaram presença representantes das Casas do Concelho de Alvaiázere, do Concelho da Covilhã, do Concelho
de Tomar, da Comarca de Arganil e dos Tabuenses, bem
como da Liga de Amigos da Freguesia de Isna, da Liga
Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da União
Regional da Freguesia do Sobral.
O referido cd teve o apoio oficial da Casa da Comarca
da Sertã, podendo ser encomendado através do endereço
de email: geral@casacomarcaserta.org.

Homenagem à Actriz Margarida Carpinteiro

A actriz e escritora Margarida Carpinteiro, com raízes familiares na freguesia de Cardigos, concelho de Mação, foi homenageada no dia 20 de Março.
A sessão realizou-se no Salão Nobre da nossa Casa e
contou com a participação especial de João Canto e Castro,
que brindou a audiência com imitações de diversas personalidades da vida política portuguesa, bem como de nomes
maiores da arte da representação, nomeadamente Vasco
Morgado, António Silva e Raul Solnado, este último com
raízes familiares no concelho de Vila de Rei. Canto e Castro
relembrou ainda João Villaret, na excelente interpretação
do poema “Procissão”, da autoria de António Lopes Ribeiro.
Na ocasião, o Presidente da Direcção entregou o Diploma

de Sócio Honorário da Casa da Comarca da Sertã à actriz
Margarida Carpinteiro, categoria que lhe foi atribuída por
unanimidade na Assembleia-Geral realizada dia 22 de Janeiro, tendo a homenageada agradecido o gesto, dirigindo
breves palavras à audiência.
Marcaram presença, nomeadamente, representantes da
Liga dos Amigos da Freguesia da Amieira, da Liga de Amigos da Freguesia de Isna, da Liga Regional “Os Unidos da
Freguesia de Álvaro” e da União Regional da Freguesia do
Sobral.

BIBLIOTECA

A Biblioteca da nossa Casa continua a ser enriquecida
com obras literárias de referência, fruto de doações diversas.
Pelo cariz eminentemente regional, destacamos “História da Sertã”, da autoria do sócio Rui Pedro Lopes , jornalista de profissão, obra editada no âmbito das celebrações
dos 500 Anos da atribuição do Foral Manuelino a esta Vila
e que nos foi oferecida pela Câmara Municipal da Sertã ,
e “Foral Manuelino de Oleiros”, da autoria de Leonel de
Azevedo, obra editada no âmbito das celebrações dos 500
Anos da atribuição do Foral Manuelino a esta Vila e que
nos foi oferecida pela Câmara Municipal de Oleiros.
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AGENDA

Baile da Primavera

A edição deste ano do Baile da Primavera contou com
a participação de Gonçalo Barata, acordeonista e orAbril ganista com raízes familiares no município de Oleiros
17: Palestra “Dia Internacional de Monumentos e Sítios – e sócio da nossa Casa, bem como do Grupo Folclórico
“As Lavadeiras da Ribeira da Lage”, de Oeiras.
A região da Comarca da Sertã” - 18h45
Já na quarta edição, a iniciativa reuniu na Casa da Co23: Dia Mundial do Livro (Incluirá, nomeadamente, leitura de
marca
da Sertã, no passado dia 23 de Março, diversos sóexcertos de obras de Autores regionais e nacionais) - 18h30
cios, familiares e amigos, numa tarde bem passada e que
23: Dia Mundial da Dança (Aula aberta de Tango) - 20h
se prolongou pela noite. Tal como nas anteriores edições,
teve entrada gratuita e a sócia Isabel Barata disponibilizou
Maio
doçaria típica da região, da qual destacamos o bolo de mel
17: Passeio a Vila de Rei (68º Aniv. CCS) - 9h
e o pão-de-ló da Beira Baixa, entre outros produtos da gasSujeito a inscrição.
tronomia nacional.
27: Palestra “Titulares da Comarca – Os Condes de FonMarcaram presença, nomeadamente, representantes da
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, da União
talva e os Viscondes de Tinalhas” - 18h45
Regional da Freguesia do Sobral, da Casa da Comarca de
Junho Arganil e da Casa do Concelho de Alvaiázere.
1: Dia Mundial da Criança (Jogos, Pinturas, etc.) - 15h30

12: Santos Populares - 20h30
Jantar sujeito a inscrição.
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.

