AGULHA DE PINHO
BOLETIM INFORMATIVO DA CASA DA COMARCA DA SERTÃ
(OLEIROS, PROENÇA-A-NOVA, SERTÃ, VILA DE REI E FREGUESIAS DE AMÊNDOA E CARDIGOS)

ANO 22 — PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL — Janeiro a Março de 2016 — Nº 67

Eleição dos Corpos Sociais pág. 4
Baile de Carnaval pág. 5
Baile da Pinhata pág. 6

CASA DA COMARCA DA SERTÃ
Rua da Madalena, nº. 171 - 3º
1100-319 LISBOA
Telefone/Fax 218 872 154
www.casacomarcaserta.org
geral@casacomarcaserta.org

- CORPOS SOCIAIS ASSEMBLEIA GERAL
Presidente Celso Fernando Matias da Silva
Vice-Presidente Elisabete Antunes Simões
Secretário Maria Adelaide Canas
CONSELHO REGIONAL
Presidente da Direcção
Oleiros Armindo Augusto Ramos
Proença-a-Nova Irene Fernandes Cardoso
Sertã Manuel Luís Farinha
Vila de Rei Alberto da Silva Barata
DIRECÇÃO
Presidente Pedro Amaro
Vice-Presidente Nuno Barata Figueira
Secretário João Nuno Reis
Vice-Secretário Paula Teixeira
Tesoureiro Maria Teresa de Oliveira Leal
1º Vogal Augusto da Silva Henriques
2º Vogal Maria Leonor Barata do Alto
CONSELHO FISCAL
Presidente Fernando Mateus Dias Carvalho
1º Secretário Manuel António C. Vidigal Amaro
2º Secretário Amílcar Manuel T. Barata Salgueiro
1º Vogal Fernando Marçal
2º Vogal José Augusto de Jesus Alves

- FICHA TÉCNICA Boletim Informativo da
Casa da Comarca da Sertã
Director Pedro Amaro
Redacção Nuno Barata Figueira,
João Valente, Teresa Leal (fotografia) e
João Nuno Reis (fotografia)
Grafismo Miguel Leal
Distribuição gratuita

Foto da Capa:
Baile da Pinhata
13-02-2016 © Casa da Comarca da Sertã

EDITORIAL
Caros Sócios,

A Casa da Comarca da Sertã completa este ano o 70º aniversário da sua
fundação, ocorrida em 1946. Nesse sentido, nunca será demais relembrar
que tal só foi possível graças a um grupo abrangente de pessoas ligadas aos
concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como das
freguesias de Amêndoa e Cardigos do vizinho concelho de Mação.
A propósito desta celebração, que este ano terá lugar no município da
Sertã, serão homenageados os sócios que completam os 25 e 50 anos de
associado, pelo que contamos, desde já, com a vossa presença.
No que respeita a representações externas, cumpre referir que neste
trimestre marcámos presença no 29º Aniversário da Casa do Concelho de
Ponte de Lima, no Desfile de Carnaval e na iniciativa Fado Solidário, ambos
organizados pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, bem como no
32º Aniversário do Rancho Folclórico da Casa do Concelho de Pampilhosa
da Serra.
De entre as iniciativas que realizámos no trimestre que ora finda e de que
damos nota na presente edição, salientamos mais um Baile de Reis, com
excelente adesão, a festa de Carnaval, com música ao vivo a cargo de sócio
Gonçalo Barata, cuja disponibilidade é sempre reconhecida, bem como o
Baile da Pinhata e o Baile da Primavera com concurso de vestidos de chita.
De forma a dar seguimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido,
fazemos votos de poder continuar a contar com o apoio fundamental dos
diversos municípios, a par do importante contributo dado pelos nossos associados e amigos, através das quotizações e de donativos, apesar de não
estar ainda definido em absoluto a manutenção da nossa Casa nas actuais
instalações.
No sentido da progressiva modernização da nossa Casa, quero congratular-me pela adesão que o nosso sítio na internet continua a registar, a par da
crescente divulgação das iniciativas da Casa também através do facebook,
duas ferramentas comunicacionais indispensáveis. De forma a tornar ainda
mais próximas e céleres as comunicações com os sócios, muito agradecemos
que mantenham actualizados os endereços de correio electrónico.
Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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Baile de Reis

A Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais um Baile de Reis, desta vez no dia 10 de Janeiro. Já na
7ª edição, a iniciativa teve a participação do acordeonista e organista Gonçalo Barata e do grupo Fulano
& Beltrano, acompanhados por Sicrano, reunindo bem mais de centena e meia de pessoas, entre sócios,
seus familiares e amigos.

Gonçalo Barata, sócio da Casa da Comarca da Sertã com
raízes familiares no concelho de Oleiros e autor da “Marcha da Casa da Comarca da Sertã”, uma das músicas do
seu segundo CD, intitulado “O Teu Beijinho”, deu início
ao baile com músicas populares portuguesas. A actuação,
muito aplaudida pelos presentes, decorreu até cerca das
18 horas e trinta minutos, quando o grupo Fulano & Beltrano (Matias nas percussões e Vicente Camelo no acordeão

diatónico), acompanhados por Sicrano (David Rodrigues),
deu continuidade ao baile que se prolongou para além das
21 horas, desta vez com danças tradicionais europeias.
Tal como as anteriores edições, o baile teve entrada gratuita e foi organizado em parceria com Tradballs - Associação para Promoção e Divulgação de Arte & Cultura Tradicional, associado colectivo da Casa da Comarca da Sertã.
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Corpos Sociais da Casa da Comarca da Sertã
(2016-2017)

Os Corpos Sociais da Casa da Comarca da Sertã para o biénio 2016/2017 foram eleitos, tendo de seguida
sido empossados, na Assembleia-Geral realizada dia 21 de Janeiro.

Como Presidente da Direcção, foi reeleito o Engº Pedro
Amaro, natural de Lisboa mas com raízes familiares próximas nos municípios de Oleiros e Sertã, com uma equipa
parcialmente renovada. O Conselho Fiscal, é agora presidido pelo Dr. Fernando Carvalho, natural do município de
Oleiros, sucedendo no cargo ao Sr. Martinho Mendes de
Oliveira, ex-Presidente da Direcção, natural do município
de Vila de Rei. Quanto à Mesa da Assembleia-Geral, é agora presidida pelo Dr. Celso Matias da Silva, ex-Presidente
da Direcção, natural do município da Sertã.
O Conselho Regional tem actualmente a seguinte composição: Dr. Armindo Augusto Ramos (Oleiros), sucedendo
ao Sr. Manuel da Cunha, Engª Irene Fernandes Cardoso
Assine e divulgue a imprensa regional
Jornal

www.radiocondestavel.pt

(Proença-a-Nova), Dr. Manuel Luís Farinha (Sertã), sucedendo ao Sr. Virgílio Costa Silva, e Dr. Alberto da Silva
Barata (Vila de Rei), sendo, de acordo com os Estatutos,
presidido pelo Presidente da Direcção.
Na referida Assembleia-Geral, à qual presidiu o Dr. Manuel Luís Farinha, coadjuvado pelo Dr. Armindo Augusto
Ramos, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, natural do município de Oleiros, e pela Dra. Maria Adelaide
Canas, Secretária da Mesa da Assembleia-Geral e ex-Presidente da Direcção, natural do município de Mação, foram
também aprovados o Relatório e Contas referente ao mandato 2014/2015, bem como o voto de Louvor à Direcção
proposto pelo Conselho Fiscal.

Baile de Carnaval

O dia 6 de Fevereiro foi escolhido para festejar o Carnaval, com um animado baile realizado durante a
tarde e que reuniu diversos sócios, suas famílias e amigos.
Tal como vem sendo hábito, a animação musical ficou União Regional da Freguesia do Sobral, da Liga Regional
a cargo do sócio Gonçalo Barata, acordeonista e organista, “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da Liga de Amigos da
que interpretou a “Marcha da Casa da Comarca da Sertã”, Freguesia da Isna, bem como dirigentes da Casa do Conentre muitas outras músicas populares portuguesas.
celho de Alvaiázere, da Casa do Concelho de Pampilhosa
Marcaram presença, nomeadamente, representantes da da Serra e da Casa dos Tabuenses.

Concurso de vestidos de chita no Baile da Primavera

No dia 20 de Março, a Casa da Comarca da Sertã foi palco de mais uma edição do Baile da Primavera,
ocasião na qual se realizou um concurso de vestidos de chita.

A iniciativa, com animação musical a cargo de Gonçalo uma noite de alojamento para duas pessoas com pequeBarata, teve por principal objectivo recuperar esta antiga no-almoço regional, oferta do Convento da Sertã Hotel.
tradição, há muitos anos abandonada pela quase totalidaÀs concorrentes e às Casas Regionais que participaram,
de das Casas Regionais, promovendo a troca de vivências o nosso sincero obrigado!
entre os associados, familiares e amigos das Casas que
integram a ACRL.
O Júri do Concurso foi constituído pelo Presidente da
Casa do Concelho de Arronches, Dr. João Luís Feiteira, pela
Presidente da Casa Regional de Ferreira do Zêzere, Dra.
Anabela Antunes, e pelo Presidente da Casa da Comarca
da Sertã, Engº Pedro Amaro, tendo a votação sido realizada pelo público.
Todas as concorrentes receberam um certificado de participação e um exemplar do livro “Os Mendes Barata da
Longra”, da autoria do Presidente da Direcção da Casa da
Comarca da Sertã. A concorrente nº 6, Susana Margarida,
que ficou em 1º lugar, recebeu também um voucher de
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Baile da Pinhata

No dia 13 de Fevereiro, sábado, recuperámos uma tradição há muito abandonada: o Baile da Pinhata, ou
da Pinha, como também é conhecido.

Este baile, organizado no fim-de-semana a seguir à
terça-feira de Carnaval, tinha como pretexto prolongar
as festividades Carnavalescas e “ignorar” o período da
Quaresma, em que não era permitido a realização de
qualquer diversão. O Baile da Pinhata é marcado por dois
momentos que com certeza estão na memória de todos,
“enterrar o Entrudo” e ainda a “coroação do rei e da rainha

BIBLIOTECA

O acervo da Biblioteca da Casa da Comarca da Sertã
continua a ser enriquecido com obras literárias de referência, fruto de doações diversas.
De entre elas destacamos “A Origem dos Mendes Barata
da Longra – A Provável Ligação de uma Família Pampilhosense aos Baratas de Oleiros”, da autoria de Nuno Barata-Figueira e Pedro Amaro; “Amílcar de Oliveira: 100 Anos,
Cem Partes”, obra publicada a propósito do 100º Aniversário do nascimento deste nosso associado, bem como “Os
Mallet e Sousa, Ourives e Capellistas na Praça de Lisboa,
Séculos XVIII e XIX”, que nos foi recentemente oferecida
pela sua autora, Luísa Villarinho Pereira, do Grupo de Amigos da Freguesia da Madeirã.

do baile”.
Com animação musical a cargo de Grupo de Concertinas
Filipe Oliveira, a iniciativa teve início com um almoço, no
qual marcaram presença, nomeadamente, representantes
da União Regional da Freguesia do Sobral e da Liga de
Amigos da Freguesia da Isna, bem como a Presidente da
Direcção da Casa do Concelho de Alvaiázere.

Recital de Canto e Piano

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã foi palco de um Recital de Canto e Piano no dia 18 de Fevereiro, ao final da tarde.
Organizado a propósito do Dia dos Namorados, contou Porter e Gershwin.
com Ellen Rabiner, Contralto, com formação musical da
A iniciativa contou ainda com a participação de Charlotte
Indiana University School of Music e que fez a sua estreia Jeorges, que acompanhou uma das músicas com saxofone.
na Metropolitan Opera em 1994, acompanhada ao piano
Aos intervenientes, o nosso sincero e público agradecipor Joe Coronado, da Orquestra Gulbenkian, que interpre- mento pela excelência das interpretações, que proporciotaram diversos clássicos americanos de autores como Cole naram uma magnífica sessão musical.

Pinhal Interior Sul
mostrou-se na BTL

Os municípios de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova,
Sertã e Vila de Rei marcaram presença na última
edição da BTL – Feira Internacional de Turismo,
realizada entre 2 e 6 de Março na Feira Internacional de Lisboa, ao Parque das Nações, integrados
nos stands do Turismo do Centro e da Naturtejo.
Para além das actuações musicais, houve lugar ainda
a acções de degustação de produtos locais, contribuindo
para uma maior divulgação das potencialidades de cada
município.

7

AGENDA

Abril

14: Inauguração exposição de Ex-Libris, da autoria de
David Fernandes - 18h45
16: Encontro de Tunas – 15h30

Aulas

Yoga
Sexta-feira: 18h30 às 20h.

(coordenadas por Paulo Antunes, sócio desta Casa)

Acordeão

18: Visita guiada ao Forte de Sacavém
- 10h e 14h (mediante inscrição: 916376360)

INSCRIÇÕES ABERTAS

21: Palestra “As Misericórdias na Região do Pinhal
Interior Sul” - 18h45)
30: Almoço Regional – 13h
(mediante inscrição: 916376360 / 965090786)

Maio
13 a 15: Festa Colectividades e Casas Regionais
(Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa)
21: Passeio à Sertã (70º Aniversário da Casa; mediante
inscrição: 916376360 / 965090786)
28: Noite de Fado de Coimbra com jantar – 20h30
(mediante inscrição: 916376360 / 965090786)

Junho
1: Dia Mundial da Criança – 14h
24: Jantar de Santos Populares – 20h (mediante inscrição: 916376360 / 965090786)
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a
informação de alterações dada no sítio da CCS em
www.casacomarcaserta.org.

Quinta-feira: início às 18h30, 19h30 e 20h30;
Domingo: início às 10h e 11h.
(ministradas por Gonçalo Barata, acordeonista e organista,
sócio desta Casa)
Inscrições e informações: geral@casacomarcaserta.org ou
918055721 (Gonçalo Barata)

Grupo Coral
INSCRIÇÕES ABERTAS

Visando divulgar as tradições musicais da Zona do
Pinhal Interior Sul, bem como promover a camaradagem entre sócios e simpatizantes da Casa da Comarca
da Sertã, pretendemos formar um Grupo Coral.
A direcção do Grupo Coral ficará a cargo do acordeonista e organista Gonçalo Barata, sócio da Casa da
Comarca da Sertã com raízes familiares no concelho
de Oleiros e autor da “Marcha da Casa da Comarca da
Sertã”, uma das músicas do seu segundo CD de músicas populares portuguesas, intitulado “O Teu Beijinho”.
Se gosta de cantar, junte-se a este projecto e venha
promover a sua terra falando musicalmente a uma só
voz.
Contamos consigo!

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.

