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EDITORIAL

A Casa da Comarca da Sertã celebrou este ano o 69.º aniversário da sua
fundação, com um passeio ao Município de Proença-a-Nova e do qual damos
conhecimento nesta edição do Agulha de Pinho.
Nunca é demais expressar o nosso reconhecimento a todos os que contribuíram directa ou indirectamente para que a nossa Casa ainda hoje se mantenha em actividade, com particular destaque para os sócios fundadores e
os propósitos que estiveram na base da sua criação. Ainda a este propósito,
cumpre relembrar dois sócios que recentemente nos deixaram e que com o
seu empenho e dedicação muito contribuíram para esse desiderato: Manuel da
Cunha e Alfredo Antão da Cruz.
Das iniciativas organizadas mais recentemente, destacamos a palestra sobre os Pelourinhos e a palestra dobre as Igrejas Paroquiais da nossa região,
realizadas no âmbito do Dia dos Monumentos e Sítios, a sessão sobre o Dia
Mundial do Livro, na qual foi dado particular enfoque a autores oriundos ou
com raízes familiares nos nossos municípios, a celebração do Dia Mundial da
Criança, bem como mais uma edição do já habitual jantar de Santos Populares,
que este ano se realizou em Oeiras.
Damos ainda nota da tertúlia genealógica realizada em Castelo Branco pela
Associação Portuguesa de Genealogia, sessão na qual foram relembrados os
Viscondes de Oleiros e que contou com o apoio de diversas entidades, nomeadamente, a Câmara Municipal e a nossa Casa Regional.
No trimestre que agora finda, cumpre ainda referir a participação da nossa
Casa nos aniversários de alguns associados colectivos, nomeadamente o 38º
aniversário da LAFA – Liga de Amigos da Freguesia de Amieira e o 71º aniversário do GAFM – Grupo de Amigos da Freguesia de Madeirã, bem como
na homenagem promovida pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior ao
fadista Artur Batalha e nas comemorações do Dia do Município de Proença-a-Nova. Destacamos ainda a presença nos aniversários de algumas Casas
Regionais que, tal como nós, integram a ACRL: Casa Regional de Ferreira do
Zêzere, Casa do Concelho de Arcos de Valdevez, Liga dos Amigos do Concelho
de Valença, Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra e Casa do Concelho de
Penacova.
Tal como vem sendo habitual, a nossa Casa terá um expositor no Festival de
Gastronomia do Maranho, a realizar na Sertã entre 16 e 19 de Julho, na Feira
de Enchidos, Queijo e Mel, a realizar em Vila de Rei de 25 de Julho a 2 de
Agosto, bem como na Feira do Pinhal, a realizar em Oleiros de 5 a 9 de Agosto.
A terminar, gostaríamos ainda de dar nota pública de que estamos a organizar o 1º encontro de campismo nas praias fluviais do Pinhal Interior Sul,
iniciativa que se irá realizar entre os dias 24 e 26 de Julho na praia de Cardigos
e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mação.
Venha até nós!
Pedro Amaro
Presidente da Direcção

Os Pelourinhos do Pinhal Interior Sul

No dia 16 de Abril, pelas 18h30, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco da palestra “Monumentos e Sítios portugueses: Os Pelourinhos do Pinhal Interior Sul”.
A referida palestra realizou-se no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, data que se assinala a 18
de Abril, tendo por orador o Dr. António Rosa. Jurista de
profissão, com raízes familiares na Vila de Álvaro, no município de Oleiros, bem como no município de Pampilhosa da
Serra, o palestrante concluiu recentemente um mestrado
sobre a temática dos pelourinhos a nível nacional.
Realizado o enquadramento histórico dos pelourinhos e
demonstrada sua relevância a vários níveis ao longo de
séculos, nomeadamente enquanto símbolos de autonomia
municipal, o orador deu especial enfoque aos existentes
ou já desaparecidos nos municípios de Mação, Oleiros,
Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, focando o caso específico dos antigos pelourinhos de Álvaro e Oleiros, dos
quais se conhece o paradeiro de alguns elementos que
possibilitariam a sua reconstituição.
Jaime Lopes Dias, ilustre etnógrafo beirão e antigo sócio
honorário da Casa da Comarca da Sertã, foi relembrado a
propósito da sua obra “Pelourinhos e Fôrcas do Distrito de
Castelo Branco”, da qual se assinalam este ano os 80 anos
da data de publicação.
Marcaram presença, nomeadamente, representantes da
Liga dos Amigos da Freguesia da Amieira, da Liga de Ami-

Dia Mundial do Livro

gos da Freguesia de Isna, da Liga Regional Os Unidos da
Freguesia de Álvaro, da União Regional da Freguesia do
Sobral, da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra, da
Associação Portuguesa de Genealogia e da Real Associação de Lisboa.
No final foi servido um beberete com o apoio da Pastelaria Suiça, propriedade do sócio Fausto Roxo, natural da
freguesia de Mosteiro, município de Oleiros.

O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor foi assinalado na Casa da Comarca da Sertã no dia 23 de Abril,
numa sessão em que foram relembrados diversos autores com estreita ligação aos municípios da região.
Em ambiente informal, foram referenciadas e contextualizadas diversas obras literárias, nomeadamente da autoria de Luísa Villarinho Pereira, Alda Barata Salgueiro, Vitor
Cardoso, Martinho Mendes de Oliveira, João Mattos e Silva,
João Afonso Machado, Nuno Barata-Figueira e Rui Pedro
Lopes.
Foram ainda relembrados diversos autores já desaparecidos, nomeadamente o Padre Manuel Antunes, ilustre pen-

sador e pedagogo do século passado, natural da Sertã e
antigo sócio da nossa Casa, José Cardoso Pires, escritor
natural de Vila de Rei e cujo nome foi atribuído à Biblioteca
Municipal Vilaregense, 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.
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Gonçalo Barata com novo CD

O novo CD de música popular do sócio Gonçalo Barata, intitulado “Apalpa aqui, apalpa ali”, foi apresentado publicamente em Oeiras, na noite do dia 30 de Abril.
O Auditório Princesa Benedita do Centro de Apoio
Social de Oeiras, do IASFA (Exército), foi o local
escolhido para a iniciativa, que registou excelente
adesão por parte de familiares, amigos e sócios da
Casa da Comarca da Serta.
O programa teve início com um apontamento de
Fado, por Gonçalo Barata e Ana Margarida, ao qual se
seguiu a actuação da Real Tuna Académica Neolisipo
e do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Vila
Velha de Ródão. Após um breve intervalo, teve início a
apresentação, na qual Gonçalo Barata, acompanhado
das suas bailarinas Betty e Kathy, interpretou diversas
músicas do seu novo album.
Amigos da Freguesia de Isna, da Liga Regional “Os
Marcaram presença, nomeadamente, o actor João Unidos da Freguesia de Álvaro”, da União Regional da
Canto e Castro, o Vice-Presidente da Câmara Municipal Freguesia do Sobral, da Casa do Concelho de Alvaiázere
de Vila Velha de Rodão, o Presidente da Direcção da e da Casa do Concelho de Tondela, tendo a iniciativa
Casa da Comarca da Sertã, representantes da Liga de terminado com um Porto de Honra.

Dia Mundial da Criança

De forma a assinalar o Dia Mundial da Criança, a Casa da Comarca da Sertã preparou uma iniciativa destinada principalmente aos mais jovens e que se realizou no dia 31 de Maio em pleno Largo Adelino Amaro
da Costa, também conhecido por Largo do Caldas, mesmo em frente à nossa Sede.

Organizada em colaboração com a Praznik, sócio colecA iniciativa foi gratuita, tal como as anteriores edições, e
tivo da Casa da Comarca da Sertã especializado na organi- contou com o apoio da Junta de Freguesia de Santa Maria
zação de eventos, nesta 4ª edição foram disponibilizadas Maior, tendo o seu Presidente, Dr. Miguel Coelho, marcado
pinturas faciais e balões de escultura, entre outros.
presença no encerramento.

69º Aniversário da Casa da Comarca da Sertã

A Casa da Comarca da Sertã festejou o 69º aniversário com um passeio a Proença-a-Nova, no dia 16 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 Arronches, do Concelho
da Covilhã, do Concelho de Pampilhosa da Serra, do Concelho de Penacova, do Concelho de Ponte de Lima, 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 para um pequeno-almoço surpresa,
a cargo da empresa Catering dos Sabores, da sócia Isabel
Barata.
Chegados aos Paços do Concelho, onde já diversos convidados aguardavam a comitiva, seguiu-se uma recepção
no Salão Nobre da Autarquia, na qual o Vice-Presidente
da edilidade, Eng. João Lobo, dirigiu aos presentes umas
breves palavras e ofereceu ao Presidente da Direcção da
Casa da Comarca da Sertã uma medalha do município
evocativa da efeméride. Após breves intervenções dos
Presidentes da Direcção e da Assembleia Geral da Casa
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da Comarca da Sertã, seguiu-se uma troca de lembranças entre o município e os diversos representantes das
Casas Regionais presentes e da ACRL – Associação das
Casas Regionais.
A tenda do Hotel das Amoras foi o local escolhido para
o almoço, que reuniu cerca de centena e meia de convivas e no qual as boas-vindas musicais foram dadas pelo
Grupo de Concertinas de Cernache do Bonjardim. Na
ocasião, que contou com a presença do Vereador Jorge
Tavares, em representação do município de Vila de Rei,
da Dra. Sara Guimarães, em representação do município
de Oleiros, e de António José Simões, em representação
do Município da Sertã, usaram da palavra o Presidente da
Direcção, Engº Pedro Amaro, e o Presidente da Assembleia-Geral, Dr. Manuel Luís Farinha. Antecedendo as visitas guiadas a diversos locais de interesse do município, o
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova
entregou o emblema de 50 anos de associado a Manuel
Luís Farinha e a Armindo Lopes Martins, bem como o
emblema de 25 anos de associado a José Manuel Ribeiro
da Cruz. O Presidente da Direcção deu nota pública de
que também os sócios Domingos Farinha e Fábio Farinha, que não puderem comparecer, irão receber logo que
possível os emblemas de 50 e de 25 anos de associado,
respectivamente.
Marcaram presença, nomeadamente, os antigos Presidentes da Direcção Martinho Mendes de Oliveira, actual
Presidente do Conselho Fiscal, Celso Matias da Silva, José
Bairrada , actual Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Proença-a-Nova, e Irene Cardoso, actual representante de Proença-a-Nova no Conselho Regional, para além
dos representantes 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
Assine e divulgue a imprensa regional
Jornal

www.radiocondestavel.pt

da Freguesia do Sobral.
Dando continuidade ao programa, a técnica destacada
pela autarquia para acompanhar as visitas conduziu os
participantes ao centro da Vila, onde o grupo visitou a
Igreja Matriz e a Igreja da Misericórdia, visitas a cargo,
respectivamente, do Padre Ilídio Graça e do Provedor da
Santa Casa da Misericórdia. Já fora da Vila, seguiu-se
um passeio à emblemática Aldeia do Xisto da Figueira,
localizada na freguesia de Sobreira Formosa, localidade
onde nasceu o sócio José Ribeiro Farinha, reputado artista plástico com obras em Portugal e no estrangeiro e que
acompanhou a referida visita.
Regressados à Vila, o grupo reuniu-se na tenda do
Hotel das Amoras para um lanche de despedida com
produtos proencenses, no qual não faltaram saborosas
cerejas disponibilizadas pelo Coronel Diamantino André,
ex-Presidente do Município de Proença-a-Nova. Antecedendo o regresso a Lisboa, seguiu-se uma breve actuação do Grupo de Concertinas de Cernache do Bonjardim
e cantaram-se os “parabéns” à Casa da Comarca da Sertã
pelos 69 anos da sua fundação.

As Igrejas Paroquiais do Pinhal Interior Sul

No dia 7 de Maio, pelas 18h30, o Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco da palestra “Monumentos e Sítios portugueses: As Igrejas Paroquiais do Pinhal Interior Sul”.

A referida palestra realizou-se no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, tendo por oradora a
Doutora Paula Figueiredo, doutorada em Arte, Património
e Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, Técnica Superior no SIPA – Sistema de Informação
para o Património Arquitectónico (IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana).
Realizado o enquadramento da missão e do trabalho
desenvolvido pelo SIPA, foi descrita a evolução arquitectónica das igrejas paroquiais e das misericórdias a nível de
Portugal Continental e Ilhas, dando especial enfoque às
dos municípios de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã
e Vila de Rei.
Marcaram presença, nomeadamente, representantes
da Liga dos Amigos da Freguesia da Amieira, da Liga de da Freguesia de Álvaro e da União Regional da Freguesia
Amigos da Freguesia de Isna, da Liga Regional Os Unidos do Sobral.

BIBLIOTECA

O acervo da Biblioteca da nossa Casa continua a ser enriquecido com obras literárias de
referência, fruto de doações diversas.
De entre elas destacamos a colecção completa das obras de Fialho de Almeida, que nos foi
oferecida recentemente pela sócia Alda Barata Salgueiro.
Jornalista e escritor pós-romântico falecido em 1911, Fialho de Almeida era filho de Valentim Pereira de Almeida, Mestre-Escola, natural da Vila de Oleiros, sendo os avós paternos
naturais da Vila de Proença-a-Nova.
A referida colecção é composta por 14 volumes e dela faz parte “Os Gatos”, cadernos periódicos redigidos entre 1889 e 1894 e que seguiram a mesma linha crítica d’ As Farpas, de
Ramalho Ortigão.”
Pub.
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AGENDA

Julho

16 a 19: Expositor da Casa no Festival de Gastronomia
do Maranho (Sertã)

Santos Populares

Tal como vem sendo habitual, os Santos Populares
foram celebrados pela nossa Casa, com um jantar
realizado no dia 12 de Junho, noite de Santo António.

24 a 26 : Iº Encontro Campista nas Praias do Pinhal
Interior Sul (Município de Mação).
Praia Fluvial de Cardigos.
Sujeito a inscrição
25 de Julho a 2 de Agosto: Expositor da Casa na
Feira de Enchidos, Queijo e Mel (Vila de Rei)

Agosto

5 a 9: Expositor da Casa na Feira do Pinhal (Oleiros)

Setembro

29: Apresentação da publicação «A Origem dos Mendes Barata da Longra», de Nuno Barata-Figueira e Pedro Amaro. 18h30
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a
informação de alterações dada no sítio da CCS em
www.casacomarcaserta.org.

Pub.

A iniciativa realizou-se no Jardim Municipal de Oeiras, no
espaço de restauração que a nossa sócia Isabel Barata teve
nas festividades daquele concelho, entre os dias 29 de Maio
e 14 de Junho. O jantar, no qual não faltaram as tradicionais sardinhas assadas mas também o maranho e o bucho
vindos da Sertã, reuniu diversos sócios, seus familiares e
amigos, em ambiente de animada confraternização.
Marcaram presença, nomeadamente, representantes 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, bem como da Casa do Concelho de
Alvaiázere e da Casa do Concelho de Penacova.
Só nos resta dizer que para o ano haverá mais!

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.

