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EDITORIAL

Caros Sócios,
Nos meses de Julho e Agosto, tal como vem sendo hábito, marcámos forte
presença nos municípios da região. De entre as iniciativas, cumpre referir o
Festival de Gastronomia do Maranho, realizado no município da Sertã, bem
como os passeios realizados à Vila de Álvaro, o segundo dos quais a propósito
dos 500 Anos da atribuição do Foral Manuelino a esta freguesia do município de
Oleiros. Exemplo disso foi também a nossa participação na Feira de Enchidos,
Queijo e Mel em Vila de Rei, bem como na Feira do Pinhal, em Oleiros, onde
recebemos muitas visitas de sócios e amigos.
Já em Setembro, co-organizámos aquela que foi a primeira edição do “Lage
Regional Fest”, iniciativa que teve por principal objectivo a promoção da música
e cultura tradicional portuguesas. Também neste mês, como demos nota na
anterior edição do Agulha de Pinho, teremos a inauguração duma exposição
de gravuras de heráldica de família, da autoria de David Fernandes, e a apresentação do livro”Momentos do meu sangue”, da autoria do sócio João Afonso
Machado, ambas no dia 27 de Setembro, na nossa Sede.
Relembramos que os sócios beneficiam de condições especiais no alojamento
na Casa dos Hospitalários (Álvaro, Oleiros), no Hotel de Santa Margarida (Oleiros) e no Convento da Sertã Hotel (Sertã), bem como no acesso a consultas de
psicologia clínica a preços reduzidos para sócios e suas famílias, em resultado
dum protocolo formalizado com a sócia Dra. Mónica Sousa, Psicóloga Clínica.
No que respeita a aulas de dança e a música, tão procuradas por sócios e
não sócios, informamos que estão actualmente disponíveis as seguintes: adufe,
flauta de tamborileiro, movimento orgânico, piano, tango e yoga.
De entre as propostas que apresentamos para este último trimestre, destacamos o 1º Acampamento do Pinhal, a realizar na Praia Fluvial de Aldeia Ruiva,
no município de Proença-a-Nova, entre 10 e 12 de Outubro, bem como a Noite
de Fados com jantar, iniciativa já com tradição e que este ano se irá realizar no
dia 23 de Outubro. Para Novembro e Dezembro, contamos igualmente com a
sua presença no Magusto, que este ano se irá realizar no dia 8 de Novembro,
bem como na tradicional Venda de Natal, a realizar dia 7 de Dezembro e que
estará a cargo, como vem sendo hábito, da empresa Santos & Marçal, sócio
colectivo desta Casa.
Fazendo votos de continuar a corresponder às expectativas que em nós depositaram, comprometemo-nos a dar o nosso singelo contributo para a promoção da cultura e gastronomia da nossa região.
Pedro Amaro,
Presidente da Direcção

Santos Populares 2014

Tal como vem sendo habitual, os Santos Populares foram celebrados na Comarca da Sertã com um jantar
realizado no dia 12 de Junho, noite de Santo António.
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, com música a cargo do sócio
Gonçalo Barata.
As tradicionais sardinhas 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, nomeadadamente as sócias Isabel
Barata (Cateringo dos Sabores) e Conceição Henriques
(Restaurante Santa Rita).

Festas de Proença-a-Nova

Pela segunda vez consecutiva, a Casa da Comarca da Sertã marcou presença nas Festas do Município
de Proença-a-Nova, as quais decorreram no Parque Urbano Comendador João Martins, entre 12 e 15 de
Junho.

No espaço expositivo, gentimente cedido pela Câmara
Municipal e cuja gestão foi assegurada pelos sócios
João Valente e Iolanda Santos, foram disponibilizados
gratuitamente diversos materais promocionais dos concelhos
de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem
como diversas obras literárias a preços convidativos.
No âmbito das cerimónias do dia 13 de Junho, feriado
municipal em Proença-a-Nova, realizou-se um almoçoconvívio no Hotel das Amoras, o qual contou com a presença
dos Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara
Municipal, bem com do Presidente da Direcção da Casa da
Comarca da Sertã.
Assine e divulgue a imprensa regional
Jornal

www.radiocondestavel.pt
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Passeio à Vila de Álvaro

No dia 6 de Julho a Casa da Comarca da Sertã realizou um passeio cultural e desportivo à Vila de Álvaro,
no âmbito das visitas às “Antigas Vilas e Aldeias de Xisto da Comarca da Sertã”.

Actualmente uma das freguesias que integram o concelho de Oleiros e a única “Aldeia de Xisto” deste município,
Álvaro foi sede do concelho com o mesmo nome, extinto
no seguimento da reforma administrativa levada a cabo
por Mouzinho da Silveira na primeira metade do séc. XIX.
Chegados à freguesia de Álvaro logo pela manhã, o grupo foi recebido pelo Tesoureiro da Junta de Freguesia e
actual Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Álvaro
junto à Capela de Santo António, na Longra, ermida fundada em 1618 pelo Padre Manuel Vaz Camelo e com a
qual a visita cultural teve início. Seguiu-se a visita à Casa

da Cultura da Gaspalha, localizada nessa aldeia da freguesia de Álvaro, onde o grupo foi recebido pela Direcção da
Comissão de Melhoramentos da Gaspalha, entidade proprietária do espaço idealizado por José Martins Fernandes,
sócio da Casa da Comarca da Sertã recentemente falecido.
De regresso à Vila, seguiu-se um almoço no Restaurante “Olhar o Zêzere”, junto ao rio, o qual contou com a
presença do Presidente da Junta de Freguesia de Álvaro,
do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Álvaro e do
Presidente da Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de
Álvaro”, sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã.
Após o almoço, parte do grupo foi passear de caiaque
no rio, enquanto os demais se encaminharam para a Capela de Nossa Senhora da Nazaré, passando depois pelo
edifício da Junta de Freguesia, antiga Câmara Municipal
de Álvaro, Casa dos Hospitalários, Capela de Santo António e Capela de S. Sebastião. De regresso ao centro da
Vila, visitou-se a Igreja Matriz e para terminar a Igreja da
Misericórdia, templo digno duma visita mais atenta, bem
justificada pelo seu património.
De volta ao Restaurante “Olhar o Zêzere” e antecedendo o regresso a Lisboa, reuniu-se o grupo na sua totalidade para um lanche de despedida, a cargo da Junta de
Freguesia de Álvaro.

Conferência “O Pós-Troika em Portugal:
Que Perspectivas?”

O Salão Nobre da Casa da Comarca Sertã recebeu dia 8 de Julho a conferência “ O Pós-Troika em Portugal: Que Perspectivas?”.
Foi orador o Prof. Doutor Luís Campos e Cunha, ex-Ministro de Estado e
das Finanças e actual Presidente do Conselho Coordenador da SEDES, que
abordou a questão da deflação a nível europeu, da reestruturação da dívida
de Portugal, assunto que considerou “não fazer sentido” e ser “absurda” a
sua discussão.
Na sua alocução defendeu ainda a reforma do sistema eleitoral, que
“quase não teria custos” e promoveria “a excelência dos candidatos a
apresentar por cada partido”, com repercussões benéficas para o país e
para os contribuintes, bem como a reforma do financiamento dos partidos,
que na sua opinião deviam ser financiados apenas pelo Estado.
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4ª edição do Festival de Gastronomia do
Maranho

Iniciativa organizada pela Câmara Municipal da Sertã e que contou com a participação das diversas Juntas de Freguesia do concelho, bem como de diversas associações que desenvolvem a sua acção em prol
do município, nomeadamente a Casa da Comarca da Sertã, que participou pela segunda vez consecutiva.
Inaugurado por José Farinha Nunes, Presidente do
Município da Sertã, e por Pedro Machado, Presidente
do Turismo Centro de Portugal, a Alameda da Carvalha
recebeu entre 11 e 13 de Julho mais uma edição deste
festival de gastronomia que é já uma referência a nível
nacional.
No nosso espaço expositivo, gentilmente cedido pela
Câmara Municipal e pelo qual passaram diversos sócios
da Casa, foram disponibilizados diversos materiais promocionais dos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova,
Sertã e Vila de Rei, bem como do município de Mação,
e os visitantes puderam adquirir obras literárias a preços convidativos.
O serviço de restauração (Maranhos, Bucho e Sopa
de Peixe Dona Helena) esteve a cargo da empresa Santos & Marçal, associado colectivo da nossa Casa. Do
extenso programa musical, destacamos naturalmente
o concerto da fadista Mafalda Arnauth, sócia da nossa
Casa com raízes familiares na freguesia de Pedrógão
Pequeno, bem como o concerto de encerramento, a
cargo dos sertaginenses PopXula.

Recital de Canto e Piano

A nossa Casa foi palco de um Recital de Canto e
Piano no dia 25 de Julho, pelas 21 horas.
Foram interpretadas “Avé Maria” de Gounod, “Vissi
d´arte” da ópera Tosca de Puccini, “Mi chiamano Mimì”
da ópera La Bohème de Puccini, “Après un rêve” de Fauré,
“Vira” de H. Villa Lobos, “Avé Maria” de Caccini e “Viena,
cidade dos meus sonhos” canção vienense com adaptação portuguesa de Isabel Cristina e música de Rudolf Sieczynski, entre outras.
Aos intervenientes, Emília Urwíntea, soprano lírico,
acompanhada ao piano por Joe Coronado, da Orquestra
Gulbenkian. o nosso sincero e público agradecimento pela
excelência das interpretações, proporcionando uma magnífica sessão musical.
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500 Anos do Foral Manuelino de Álvaro

No dia 26 de Julho realizou-se mais um passeio à Vila de Álvaro, no município de Oleiros, desta vez a
propósito das Comemorações dos 500 Anos do Foral Manuelino, atribuído em 4 de Agosto de 1514 pelo
Rei D. Manuel I.

Organizado em parceria pela Liga Regional “Os Unidos
da Freguesia de Álvaro” e pela Casa da Comarca da Sertã
(CCS), este passeio realizou-se no âmbito das Festas de S.
Tiago, que nesse fim-de-semana animaram a Vila, juntando centenas de convivas.
As festividades dos 500 Anos do Foral Manuelino foram
organizadas pela Junta de Freguesia de Álvaro e pela Câ-

mara Municipal de Oleiros, com recreação da outorga do
Foral e animação de rua a cargo de mais de uma dezena
de actores trajados à época.
Marcaram presença, nomeadamente, os Presidentes da
Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de Oleiros, o
Vice-Presidente do Município e o Presidente da CCS.

XXV Feira de Enchidos, Queijo e Mel

Vila de Rei recebeu a XXV edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, certame organizado pela Câmara
Municipal e que decorreu entre 26 de Julho e 3 de Agosto, no Parque de Feiras.
Referência no panorama das feiras da nossa região, com Autarquia, no qual os visitantes puderam adquirir diversas
diversificada oferta a nível da gastronomia e do artesanato, obras literárias a preços convidativos, tendo disponibilizado
a animação musical esteve a cargo, nomeadamente, da gratuitamente diversos materais promocionais dos
Villa D’El Rei Tuna, sócio colectivo da nossa Casa, tendo concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de
Rei, bem como de Mação, município a que pertencem as
os UHF e a fadista Cuca Roseta como cabeças de cartaz.
A Casa da Comarca da Sertã marcou presença pela freguesias de Amêndoa e Cardigos.
quinta vez consecutiva com um stand disponibilizado pela
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XIV Feira do Pinhal

Inaugurada pelo Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Prof.
Doutor Miguel de Castro Neto, e pelo Presidente da Câmara de Oleiros, Dr. Fernando Marques Jorge, a
XIV edição deste certame decorreu de 6 a 9 de Agosto, em Oleiros.
Tal como habitualmente, contou com a participação das Estrelas”, a cargo da Pirotecnia Oleirense, sócio colectivo da
Juntas de Freguesia do concelho, bem como de diversas as- nossa Casa. Já no Sábado, último dia do certame, os exposociações que desenvolvem o seu trabalho em prol do muni- sitores da Feira do Pinhal abriram as suas portas logo pela
cípio, nomeadamente a Casa da Comarca da Sertã. Durante manhã e o programa Verão Total da RTP 1 foi emitido em
a Feira, na qual participamos ininterruptamente desde 2008, directo a partir do Jardim Municipal, seguindo-se, na parte
foram disponibilizadas no nosso expositor diversas obras li- da tarde, o início do contra-relógio individual, corresponterárias, bem como materiais promocionais dos municípios dendo à 9ª etapa da 76ª Volta a Portugal em Bicicleta. De
de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como referir que o percurso teve início em Oleiros e terminou na
Sertã, numa festa popular que registou elevada adesão do
de Mação.
Na sexta-feira à noite, um dos dias de maior afluência público e na qual o acordeonista e organista Gonçalo Barata
de visitantes, registou-se a estreia do espectáculo “Noite de tocou a “Marcha da Casa da Comarca da Sertã”.

“Lage Regional Fest”, festival de música
tradicional portuguesa

A 1ª edição do “Lage Regional Fest”, festival de música tradicional portuguesa organizado pelo Grupo de
Folclore “As Lavadeiras da Ribeira da Lage” e pela CCS, realizou-se no dia 13 de Setembro.

»»»

AGENDA

Outubro

10 a 12: 1º Acampamento do Pinhal (Proença-a-Nova)
Sujeito a inscrição

10 a 12: Feira Casas Regionais
Produtos gastronómicos da região (Praça da Figueira)
23: Noite de Fados - 20h20
Jantar com música ao vivo, sujeito a reserva

Novembro

6: Magusto - 15h30
Inauguração de exposição fotográfica sobre Vila de Rei
Música ao vivo

»»» Lage Regional Fest
Com entrada livre, a iniciativa teve início pelas 21 horas e
realizou-se no Centro Cultural da Lage, infra-estrutura municipal localizada na freguesia de Porto Salvo, no município de
Oeiras, entidades que apoiaram a sua realização, juntamente
com o município da Sertã.
O “Lage Regional Fest” 2014 teve por objectivo principal
promover a música e cultura tradicional portuguesa e contou
com a participação do Rancho Folclórico do Clube de Campismo de Lisboa, do Grupo de Cavaquinhos da Casa do Concelho
de Arcos de Valdevez, do Grupo de Folclore “As Lavadeiras
da Ribeira da Lage” e do Grupo de Concertinas de Cernache
do Bonjardim, estes últimos oriundos do município da Sertã e
que derem início às tão esperadas actuações. Gonçalo Barata,
sócio da Casa da Comarca da Sertã com raízes familiares no
município de Oleiros, acompanhado das suas bailarinas, deu
continuidade ao salutar convívio, com animação de baile que
se prolongou pela noite dentro.

8: Aniv. Carreira de João Canto e Castro - 20h20
Jantar com música ao vivo, sujeito a reserva

Dezembro

7: Venda de Natal - 16h30
Produtos gastronómicos da região, a cargo da empresa
Santos & Marçal; Música ao vivo

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

Aulas
Yoga Quarta-feira: 19h às 20h; Sexta-feira: 19h às 20h.
Adufe Terça-feira: 19h00 às 20h30.
Flauta de Tamborileiro Terça-feira: 20h45 às 22h15.
Movimento Orgânico Segunda-feira: 19h00 às 20h30.
Piano Quarta-Feira: início às 14h, 15h, 16h e 17h (aulas
de 55m).

Tango Quinta-Feira: 20h30 às 21h45 (Intermédios) e das
21h45 às 23h (Iniciados).
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.

