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EDITORIAL
Caros Sócios,

A Casa da Comarca da Sertã celebrou este ano o 68.º aniversário da sua
fundação, pelo que nunca é demais expressar o nosso reconhecimento a
todos os que contribuíram directa ou indirectamente para a sua manutenção,
sem nunca esquecer os sócios fundadores e os propósitos que estiveram na
base da sua criação.
De forma a diversificar as actividades, relembramos que são actualmente
disponibilizadas as seguintes: aulas de adufe, de piano, de yoga e muito
recentemente de movimento orgânico, todas elas com condições especiais
para associados. No que respeita a outro tipo de benefícios, relembramos
também que os sócios e suas famílias poderão usufruir de diversos descontos, nomeadamente no acesso a consultas de psicologia a preços mais vantajosos, em alojamento, graças às parcerias estabelecidas com a Casa dos
Hospitalários (Álvaro, Oleiros), o Hotel de Santa Margarida (Oleiros) e com
o Convento da Sertã Hotel (Sertã), entre outros, mas também na frequência
do ensino superior, graças à parceria estabelecida com a UAL - Universidade
Autónoma de Lisboa.
Das iniciativas recentes, destacamos a palestra realizada a propósito do
Dia dos Monumentos e Sítios, o Dia Mundial do Livro, na qual foi dado
particular enfoque a autores oriundos ou com raízes familiares nos nossos
municípios, nomeadamente a Fialho de Almeida e a Cardoso Pires, a palestra
que relembrou os Condes de Fontalva e os Viscondes de Tinalhas, a nossa
participação na Festa das Colectividades e Casas Regionais, onde assinalámos o Dia Mundial da Criança, bem como mais uma edição do já habitual
jantar de Santos Populares.
Tal como vem sendo habitual, fruto duma forte vontade e empenho em
marcar presença nos nossos municípios, a nossa Casa teve recentemente
um expositor nas festas de Proença-a-Nova, entre 12 e 15 de Junho, e terá
igualmente um expositor no Festival de Gastronomia do Maranho, a realizar
na Sertã entre 11 e 13 de Julho, na Feira de Enchidos, Queijo e Mel, a realizar
em Vila de Rei de 26 de Julho a 3 de Agosto, bem como na Feira do Pinhal,
a realizar em Oleiros de 6 a 9 de Agosto.
Faça-nos uma visita!
Pedro Amaro,
Presidente da Direcção

Passeio a Pedrógão Pequeno e Sertã

No passado dia 29 de Março, a Casa da Comarca realizou um passeio à Vila de Pedrógão Pequeno, com
paragem na Sertã.

A iniciativa inseriu-se no âmbito das visitas às “Antigas
Vilas e Aldeias de Xisto da Comarca da Sertã” e teve o
apoio da Câmara Municipal da Sertã e da Junta de Freguesia de Pedrógão Pequeno.
Logo pela manhã, saiu-se de Lisboa tendo como primeiro destino a Vila da Sertã, onde se visitou uma exposição
de fotografia e imagem sobre a vida de Silvino Santos, natural de Cernache do Bonjardim que emigrou para o Brasil,
tendo sido um dos pioneiros da cinematografia naquele
país. Patente na antiga igreja do Convento de Santo António, agora um espaço multiusos do actual Hotel de 4 estrelas que o grupo teve oportunidade de visitar, a referida
exposição foi promovida pela Câmara Municipal da Sertã.
Após o almoço, oferecido pelo do município e servido
pelas mães dos escuteiros na Carvalha, o grupo rumou
a Pedrógão Pequeno que, tal como a Sertã, foi uma das
doze Vilas do Priorado do Crato (Ordem de Malta), tendo
sido sede de concelho com o mesmo nome. A visita, guiada pelo Presidente da Junta de Freguesia, teve início na
Capela de N. Sra. da Confiança. Neste templo, mandado
edificar no início do séc. XX pela família Conceição e Silva
sobre as ruínas da anterior ermida, os participantes tiveram a rara oportunidade de poder admirar os altares em
talha dourada provenientes do antigo Convento de Santo

António da Sertã. Após breve paragem junto ao cruzeiro
para observar a paisagem única da região, desceu-se em
direcção à Barragem do Cabril, para vislumbrar ao longe
a Ponte Filipina, antigamente a única via de comunicação
rodoviária entre Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande.
Sempre acompanhados pelo Presidente da Junta de Freguesia, seguiu-se uma visita pelo centro da Vila, a qual incluiu as ruínas do antigo Hospital da Misericórdia, a Igreja
da Misericórdia, o Largo do Pelourinho e a Igreja Matriz de
Pedrógão Pequeno (dedicada a S. João Baptista, patrono
da Ordem de Malta). Houve ainda oportunidade de visitar
a antiga Casa Queirós, que foi da família dos capitães-mores de Pedrógão Pequeno. Embora bastante alterada, a
traça deste edifício, onde actualmente funciona a Junta de
Freguesia e a Sociedade Filarmónica Aurora Pedroguense,
é digna de referência, sobretudo pelas arcadas existentes
na varanda de tardoz do edifício e sua escadaria para o
jardim.
Antecedendo o regresso a Lisboa e à boa maneira beirã,
a Junta de Freguesia disponibilizou aos participantes um
excelente lanche com produtos típicos da região, tendo o
presidente do executivo dirigido umas últimas palavras ao
grupo, do qual fizeram parte dois membros da Ordem de
Malta em Portugal.
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Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

A Casa da Comarca da Sertã associou-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,
através da apresentação de uma trilogia de lugares de memória.
A sessão realizou-se no dia 17 de Abril e compre- o Presidente da Direcção da Casa da Comarca da Sertã
endeu a inauguração da exposição “Aperta Azeite” de marcou presença.
autoria de João Nuno Reis (Foto-reportagem no lagar
de Isna, Oleiros, Castelo Branco), a apresentação em
grande ecrã de um documentário sobre a debulha tradicional de cereais na Isna e de outro sobre a profissão
de cesteiro / canastreiro.
João Nuno Reis, técnico superior no Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, apresentou os recursos disponibilizados por este sistema de
informação e documentação sobre o património arquitectónico, urbanístico e paisagístico português, com
particular incidência para o existente nos municípios
de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei,
tendo sido o técnico responsável pela visita ao Forte
de Sacavém que se realizou no dia anterior e na qual

Dia Mundial do Livro

O Dia Mundial do Livro foi assinalado no dia 23 de Abril, numa sessão em que foram relembrados diversos autores, alguns deles com estreita ligação aos municípios da região abrangida pela Casa.

Em ambiente informal, foram referenciadas e lidos excertos de diversas obras literárias, relembrando, nomeadamente, o Padre Manuel
Antunes, ilustre pensador e pedagogo do século passado, natural da
Sertã e antigo sócio da nossa Casa, José Cardoso Pires, escritor natural
de Vila de Rei, o Comendador Sebastião Alves, natural de Proença-a-Nova, benemérito local e antigo sócio da Casa, bem como o Capitão
Isidro Gaio, natural de Vila de Rei e sócio fundador da Casa da Comarca
da Sertã.
Dos escritores já desaparecidos, foi ainda relembrado Fialho de Almeida, com raízes familiares na Comarca da Sertã. Foram também referenciadas e lidos excertos de obras dos sócios Alda Barata Salgueiro,
João Mattos e Silva, João Afonso Machado e Rui Pedro Lopes, que
recentemente publicou “História da Sertã”. José Ribeiro Farinha, artista
plástico e também sócio da Casa, natural do município de Proença-a-Nova, leu dois poemas da sua autoria.
A sessão contou com a participação especial de José Eduardo Franco,
Director do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CLEPUL) e o principal
responsável pela publicação da Obra Completa do Padre Manuel Antunes.
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68º Aniversário da CCS

A Casa da Comarca da Sertã festejou o 68º aniversário com um passeio a Vila de Rei, no dia 17 de Maio.

A festa começou logo pela manhã com a saída da Praça
de Espanha de dois autocarros, um para sócios, seus familiares e amigos e outro mais pequeno para os representantes da ACRL – Associação das Casas Regionais em Lisboa
- e das Casas da Comarca de Arganil, do Concelho de Alvaiázere, do Concelho de Castanheira de Pêra, do Concelho da
Covilhã, do Concelho de Pampilhosa da Serra, do Concelho
de Penacova, do Concelho de Tondela, dos Tabuenses, Regional de Ferreira do Zêzere e Liga dos Amigos do Concelho de Valença. A área de serviço de Santarém foi o local
escolhido para uma breve paragem, tendo sido servido um
pequeno-almoço surpresa.
Chegados a Vila de Rei, onde já diversos convidados
aguardavam a comitiva, seguiu-se uma recepção no Salão Nobre da Autarquia pelo novo Presidente da edilidade,
Dr. Ricardo Aires, que dirigiu aos presentes umas breves
palavras, oferecendo ao Presidente da Direcção da Casa
da Comarca da Sertã uma réplica em miniatura do Centro
Geodésico de Portugal. Seguiram-se as intervenções dos
Presidentes da Direcção e da Assembleia Geral da Casa da

Comarca da Sertã, agradecendo a amabilidade da Autarquia, bem como da Vice-Presidente da ACRL – Associação
das Casas Regionais em Lisboa -, após o que cada Casa
Regional presente entregou uma lembrança ao Presidente
da Câmara Municipal de Vila de Rei.
A Albergaria D. Dinis , propriedade do município vilarregense, foi o local escolhido para o almoço, que reuniu cerca
de centena e meia de convivas e no qual usaram da palavra
o Presidente da Direcção, Pedro Amaro, o Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Vila de Rei, Paulo César Luís, o
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oleiros , Victor Antunes, e a Vereadora Helena Mendonça , em representação
do município de Proença-a-Nova, sendo as intervenções
encerradas pelo Presidente da Assembleia-Geral. Na ocasião, os sócios Clementina Mendes de Oliveira e José Ribeiro Farinha receberam o emblema de 50 anos de associado
das mãos dos representantes do município de Oleiros e de
Proença-a-Nova, respectivamente, tendo o sócio José Luís
Lourenço recebido o emblema de 25 anos de associado das
mãos do Presidente da Assembleia-Geral da Casa.
»»»
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Marcaram presença, nomeadamente, os antigos Presidentes da Direcção Martinho Mendes de Oliveira, actual Presidente do Conselho Fiscal, Celso Matias da Silva, Adelaide
Canas, actual Secretária da Assembleia-Geral, e Irene Cardoso, actual representante de Proença-a-Nova no Conselho
Regional, para além dos representantes dos municípios da
Sertã e de Vila de Rei no Conselho Regional, respectivamente Virgílio da Costa Silva e Alberto da Silva Barata, e dirigentes do Grupo de Amigos da Freguesia da Madeirã, da Liga
de 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.
No fim do almoço e antecedendo as visitas guiadas a
diversos locais de interesse do município, teve lugar uma
pequena actuação do acordeonista e organista Gonçalo
Barata e suas bailarinas, a qual foi muito aplaudida pelos
presentes, alguns dos quais aproveitaram a oportunidade
para dançar. Ainda na Albergaria D. Dinis , foi apresentada
uma exposição de fotografias cujo tema é a reportagem
fotográfica duma excursão da Casa da Comarca da Sertã a
Vila de Rei, há 64 anos atrás, no dia 23 de Julho de 1950.
Esta exposição vai, em breve, ser exposta no Salão Nobre
da Casa da Comarcã da Sertã.

Dando continuidade ao programa, Carlos Luís, o técnico
de turismo destacado pela autarquia para acompanhar as
visitas, conduziu os participantes ao centro da Vila, onde o
grupo visitou a Igreja da Misericórdia, recentemente alvo
dum restauro profundo, e o recém-inaugurado Museu do
Fogo e da Resina, assinalando-se, assim, por antecipação,
o Dia Internacional dos Museus. Saindo de Vila de Rei, seguiu-se uma visita ao Centro Geodésico de Portugal e ao
Museu de Geodesia, no Picoto da Melriça, local privilegiado
para desfrutar a paisagem envolvente. Já na freguesia de
Fundada, seguiu-se uma visita ao Museu Escola da Fundada, que recria uma antiga sala de aula do período do Estado
Novo, e uma paragem em frente à casa que foi da família
Xavier (a qual está a ser intervencionada pelo município
para futuramente ser aberta ao público) e na qual nasceram
o Patriarca das Índias, D. Mateus de Oliveira Xavier, e seu
irmão o Monsenhor Sebastião de Oliveira Xavier.
Regressados à Vila, o grupo reuniu-se na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, onde foi recebido pela Villa D’ El
Rei Tuna, cuja actuação foi muito aplaudida. Antecedendo
o regresso a Lisboa, seguiu-se um lanche com produtos
vilarregenses, no qual o acordeonista Gonçalo Barata e a Tuna
cantaram os “parabéns” à Casa
e à sócia Isabel Barata (que fazia
anos nesse mesmo dia), tendo
as diversas Casas Regionais presentes usado da palavra e entregue uma lembrança à Casa da
Comarca da Sertã.
O regresso a Lisboa fez-se
sem incidentes, sendo a opinião
geral de se ter tratado de um dia
bem preenchido e bem passado.

Palestra “Grandes Vultos da Comarca da Sertã...”

O Salão Nobre da Casa da Comarca Sertã recebeu no dia 27 de Maio a palestra “Grandes Vultos da Comarca da Sertã: Os Condes de Fontalva e os Viscondes de Tinalhas”, iniciativa que contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Dr. Fernando Marques Jorge.
Foram oradores, respectivamente, o Eng. António de
Mattos e Silva, Secretário-Geral do Instituto da Nobreza
Portuguesa e da Associação Histórica da Nobreza de Portugal e o Dr. Nuno Barata-Figueira, Director da Associação
Portuguesa de Genealogia e Vice-Presidente da Direcção da
Casa da Comarca da Sertã.
Os Condes de Fontalva, com raízes familiares na freguesia de Cabeçudo, no concelho da Sertã, foram proprietários,
nomeadamente, do conhecido Palácio Anjos, em Algés, edifício construído para residência balnear e que actualmente
pertence à Câmara Municipal de Oeiras. Por seu lado os
Viscondes de Tinalhas têm raízes familiares próximas nos

Assine e divulgue a imprensa regional
Jornal

www.radiocondestavel.pt

concelhos de Oleiros (freguesia de Orvalho) e Sertã, com
propriedades nesses municípios, mas também nos concelhos de Pampilhosa da Serra, Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Ferreira do Zêzere.
Marcaram presença, entre outros, representantes do
GAIO -Grupo de Amigos Incondicionais do Orvalho, sócio
colectivo da Casa da Comarca da Sertã que desenvolve a
sua acção em prol da freguesia de Orvalho, no município
de Oleiros, bem como representantes da Liga de Amigos da
Freguesia da Amieira, da Liga dos Amigos da Freguesia de
Isna e da União Regional da Freguesia do Sobral.
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AGENDA

Festa das Colectividades

e das Casas Regionais

Julho No fim-de-semana de 31 de Maio e 1 de Junho, reali-

6: Passeio a Álvaro, Vila e Aldeia de Xisto do Município de
Oleiros - visita guiada e canoagem (Sujeito a inscrição)

zou-se na Alameda D. Afonso Henriques a 1ª edição
da Festa das Colectividades e das Casas Regionais.

Organização conjunta da ACRL, ACCL e FCCL, em palco
8: Conferência “O Pós-Troika em Portugal: que perspectivas?”. Orador: Prof. Campos e Cunha, antigo Ministro de estiveram actuações de ranchos folclóricos, grupos de caEstado e das Finanças- 18h30
vaquinhos, grupos de cantares, concertinas, acordeonistas,
fado e outros géneros artísticos, numa grande festa popular
11 a 13: Expositor da Casa no Festival de Gastronomia do
aberta
todos, com produtos tradicionais a cargo das Casas
Maranho (Sertã)
Regionais participantes e jogos tradicionais a cargo das res26: Passeio a Álvaro - Comemorações dos 500 Anos do tantes colectividades.
Foral Manuelino (Sujeito a inscrição)
A Casa da Comarca da Sertã participou com um expositor,
a
no
qual foram disponibilizados diversos produtos típicos.
26 Julho a 3 Agosto: Expositor da Casa na Feira de EnchiA
gastronomia
regional, onde se destacaram, naturalmente,
dos, Queijo e Mel (Vila de Rei)
os maranhos e o bucho, incluiu também a sopa de entulho,
Agosto as filhós, os bolos de mel e de medronho, o pão-de-ló da
6 a 9: Expositor da Casa na Feira do Pinhal (Oleiros)
Beira Baixa e as broas de mel, sem esquecer a aguardente
Setembro de medronho.
No que respeita à animação musical, o acordeonista e
27: Inauguração da “Exposição de Gravuras de Heráldica
organista
Gonçalo Barata, acompanhado pelas suas bailaride Família” - 16h
nas, representou a Casa da Comarca da Sertã, actuando no
27: Apresentação do livro «Momentos do meu sangue», domingo à tarde.
de João Afonso Machado - 17h
De forma a assinalar o Dia da Criança, data que se celeNota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a infor- bra no dia 1 de Junho, tivémos no local dois monitores da
mação de alterações dada no sítio da CCS em www.casacomarcaserta.org.
Praznik, associado colectivo da nossa Casa, os quais fizeram
Aulas
sucesso entre os mais novos, com pinturas faciais e balões.

Adufe,Terça-feira: 19h30 às 21h00.
Movimento Orgânico, Segunda-feira: 19h30 às 21h30.
Piano, Quarta-Feira: início às 14h, 15h, 16h e 17h.
Tango, Quinta-Feira: 20h30 às 21h45 (Nível I) e 21h45 às
23h (Nível II).

Yoga, Segunda-feira: 18h15 às 19h15; Quarta-feira: 19h às
20h e Sexta-feira: 18h30 às 19h30.
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.

