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EDITORIAL
Caros Associados,

De entre as iniciativas realizadas ou nas quais marcámos presença no trimestre que ora finda e de que damos nota na presente edição, salientamos o
3º Encontro de Campismo nas Praias Fluviais do Pinhal, inicialmente previsto
para a Praia de Carvoeiro (Mação) e que teve de ser alterado para Castelo de
Bode devido ao flagelo dos incêndios que este ano fustigaram os municípios
da região, a Sessão de Música Tradicional Portuguesa, já no final de Setembro e que contou com a participação da ACSA/USILA (Universidade Sénior de
Algés), bem como a participação da nossa Casa no Festival de Gastronomia
do Maranho (Sertã), e na Feira do Pinhal (Oleiros), onde promovemos os
municípios da região com um expositor, e na sessão inaugural da Feira de
Enchidos, Queijo e Mel (Vila de Rei).
A questão da manutenção da nossa Casa na actual Sede não está ainda
definida, estando o processo judicial a decorrer, agora no Tribunal da Relação, junto do qual apresentámos recurso. Assim sendo e porque queremos
que a Casa se mantenha activa, contamos com a vossa presença nas iniciativas agendadas para o último trimestre deste ano: Recital com Ellen Rabiner,
Dorothy Stone e Joe Coronado (14 de Outubro), Noite de Fados com Jantar
(19 de Outubro), Recital com Tanja Simic Queiroz e Joe Coronado (24 de
Outubro), Magusto (11 de Novembro), Jantar de Fado de Coimbra (23 de
Novembro), Palestra sobre o oleirense D. João Maria Pereira d’ Amaral e
Pimentel, Bispo de Angra (28 de Novembro) e a habitual Venda de Natal (16
de Dezembro), ocasião em que aproveitamos para promover a cultura e a
gastronomia regional.
Nunca é demais relembrar que o contributo dado pelos sócios e amigos
da Casa, através das quotizações mas também de donativos pontuais, bem
como com o apoio dos diversos municípios da região, se reveste de extrema importância para podermos dar seguimento ao trabalho que vem sendo
desenvolvido.
O nosso obrigado.
Pedro Amaro
Presidente da Direcção

Liga de Álvaro organizou Almoço de Verão em Lisboa

A Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã que
desenvolve a sua acção em prol dessa freguesia do município de Oleiros, realizou um Almoço de Verão
no dia 1 de Julho.

O almoço, que se realizou em Lisboa, na Casa da Comarca da Sertã, local onde a Liga tem a sua Sede, reuniu
diversos sócios, seus familiares e amigos. Helena Reis, que
integra o grupo musical “Band’Olim”, interpretou, a convite da Casa da Comarca da Sertã, algumas músicas com
bandolim, contribuindo para animar a iniciativa.
De acordo com a Liga Regional “Os Unidos da Freguesia
de Álvaro”, a Festa das Vindimas, ocasião em que será
celebrado o 49º aniversário da sua fundação, realizar-se-á no dia 7 de Outubro, pelas 13 horas, no Restaurante
“Olhar o Zêzere”, seguindo-se uma tarde de convívio com
animação musical.

Feira do Caracol em Cernache do Bonjardim

A freguesia de Cernache do Bonjardim, autarquia
no concelho da Sertã presidida por Mário Barata
Simões, recebeu, entre 7 e 30 de Julho, mais uma
edição da Feira Gastronómica do Caracol.
Das 16 receitas da autoria de Belmiro Domingos, natural de Cernache do Bonjardim, Grão-Mestre da Confraria
do Caracol e sócio da Casa da Comarca da Sertã, destacamos, naturalmente, o Caracol à São Nuno Álvares Pereira,
Patrono da nossa Casa e da Confraria do Caracol.

Assine e divulgue a imprensa regional
Jornal

www.radiocondestavel.pt
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7ª edição do Festival de Gastronomia do Maranho

Chegou ao fim mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranho, iniciativa organizada pela
Câmara Municipal da Sertã e que contou com a participação das 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 quinta vez consecutiva.

Inaugurado por José Farinha Nunes, Presidente do Município da Sertã, e pelo Secretário de Estado da Energia,
Jorge Seguro Sanches, a Alameda da Carvalha recebeu
entre 13 e 16 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, esteve em destaque uma tela da autoria do sócio
Fernando Marçal, natural da Sertã, tendo sido disponibilizados materiais promocionais dos concelhos de Mação,
Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem como
diversas obras literárias, entre as quais destacamos “Arte
por terras de Nun’ Álvares”, obra da autoria do Prof. Vítor
Serrão e da Dra. Ana Maria Farinha, cuja edição teve o
apoio dos Municípios de Proença-a-Nova e da Sertã, bem

como da Casa da Comarca da Sertã.
A Adega dos Apalaches, em parceria com o Hotel de
Santa Margarida, unidade hoteleira de referência em Oleiros e associado colectivo da Casa da Comarca, foi a escolhida para realizar uma degustação de produtos oleirenses,
com coordenação a cargo do Chef André Ribeiro e na qual
marcaram presença diversos associados da Casa e visitantes do Festival.
O serviço oficial de restauração do Festival (Maranhos,
Bucho e Sopa de Peixe Dona Helena) esteve a cargo da
empresa Santos & Marçal, associado colectivo da Casa da
Comarca da Sertã. Também a empresa Carnes Simões, de
António Simões, sócio da Casa da Comarca da Sertã, marcou presença com um expositor.

Lançamento do livro “A Anatomia do Presente e a Política do Futuro: Portugal, a Europa e a Globalização”

A Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, acolheu no dia 24 de Julho o lançamento do livro “A Anatomia do Presente e a Política do Futuro: Portugal, a Europa e a Globalização”, obra da autoria do Padre
Manuel Antunes, com organização e introdução de José Eduardo Franco, prefácio de José Farinha Nunes,
e posfácio de António Trigueiros.
A apresentação registou casa cheia e contou com a
apresentação de Guilherme d’Oliveira Martins e intervenções de José Farinha Nunes, Presidente do Municipio da
Sertã, de Eduardo Lourenço, de José Eduardo Franco, do
Padre António Trigueiros, Jesuíta e actual Director da emblemática revista Brotéria, bem como de Eduardo Boavida,
da Bertrand.
Marcaram presença o General Ramalho Eanes, antigo
Presidente da República, Manuel Frexes, Deputado da
Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Castelo
Branco, Alfredo Geraldes, Presidente da Assembleia Municipal da Sertã, Pedro Amaro, Presidente da Direcção da
Casa da Comarca da Sertã, Celso Matias da Silva, Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Casa da Comarca
da Sertã, bem como diversos dirigentes e associados, nomeadamente Maria Adelaide Canas e Elisabete Antunes
Simões, sobrinha do Padre Manuel Antunes.
Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde leccionou, o Padre Manuel Antunes nasceu na Sertã a 3 de Novembro de 1918 e faleceu

a 18 de Janeiro de 1985, em Lisboa. Em 2005, no 20°
aniversário da sua morte, realizou-se um Congresso Internacional subordinado ao tema Padre Manuel Antunes:
Interfaces da Cultura Portuguesa e Europeia, tendo a Casa
da Comarca da Sertã participado activamente na sua organização e no decorrer do qual veio a ser criado o Instituto
Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes.
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Feira de Enchidos, Queijo e Mel

O Parque de Feiras de Vila de Rei recebeu entre 29 de Julho e 6 de Agosto a XXVIII Feira de Enchidos,
Queijo e Mel, iniciativa organizada pela Câmara Municipal, tendo a Casa da Comarca da Sertã marcado
presença na sessão inaugural, através da sócia Maria Preciosa Miranda.

A inauguração do certame contou com a presença de João Nobre do edifício dos Paços do Concelho, realizaram uma
Paulo Catarino, Coordenador da Unidade de Missão para a visita aos expositores e procederam à inauguração do reaValorização do Interior, e de Ricardo Aires, Presidente do bilitado Parque de Feiras e nova zona verde de Vila de Rei.
Município Vilarregense, que, após a receção oficial no Salão

Feira do Pinhal

A XVII Feira do Pinhal, iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Oleiros, contou, tal como habitualmente, com a participação das 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.
Inaugurada pelo Presidente do Município de Oleiros, Fernando Jorge, e pelo Secretário de Estado da Energia, Jorge
Seguro Sanches, na presença de diversos autarcas do concelho e demais convidados, nomeadamente o Presidente da
Assembleia Municipal de Oleiros e o Presidente do Município
da Sertã, o recinto de Feiras recebeu entre 9 e 13 de Agosto
mais uma edição deste certame 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 materiais promocionais dos
concelhos de Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila
de Rei, bem como diversas obras literárias, entre as quais
destacamos “Arte por terras de Nun’ Álvares”, obra da autoria do Prof. Vítor Serrão e da Dra. Ana Maria Farinha,
O Dia do Concelho foi assinalado no dia 14 de Agosto,
com um apelativo programa especialmente preparado para
o efeito e que teve início na madrugada de domingo para
segunda-feira com o espectáculo “Estrelas”, a cargo da Pirotecnia Oleirense, associado da Casa da Comarca da Sertã.

3º Encontro de Campismo nas Praias Fluviais do
Pinhal

A Secção de Campismo da Casa da Comarca da Sertã realizou nos dias 28, 29 e 30 de Julho a 3ª edição
do encontro de campismo nas praias fluviais do pinhal.
Destinado a campistas e amantes da natureza, o encontro tinha como destino inicial a praia fluvial do Carvoeiro
no concelho de Mação. A iniciativa previa, nomeadamente,
uma visita ao Museu Municipal de Mação, com o apoio da
Câmara Muncipal. No entanto e face ao incêndio de grandes
proporções que atingiu o concelho e a freguesia de Carvoeiro, o evento foi transferido para o Parque de Campismo de
Castelo de Bode.
A Casa da Comarca da Sertã e os seus praticantes de
campismo mostraram neste encontro a sua solidariedade e
vontade de visitar o Carvoeiro assim que estiverem reunidas as condições para o efeito. Nesse sentido, agradecemos
à Câmara Municipal de Mação pela disponibilidade demons-

trada para acolher a iniciativa, lamentando, naturalmente, o
trágico incêndio e a destruição por ele provocada.
No Parque de Campismo de Castelo de Bode, cedido gratuitamente para o efeito pela Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal, a quem agradecemos o apoio,
estiveram presentes trinta e um campistas, maioritariamente de tenda, comungando de um ambiente descontraído e
usufruindo da envolvente.
Anima-nos a vontade expressada pelos participantes de
continuar com estes encontros de amizade, pelo que tudo
faremos para o que o encontro na praia fluvial do Carvoeiro
seja uma realidade em 2018.

Dia do Município de Vila de Rei

No dia 19 de Setembro celebrou-se o Dia do Município de Vila de Rei e os 732 anos da atribuição do Foral
pelo Rei D. Dinis, tendo a Casa da Comarca da Sertã sido representada pelo sócio Pedro Fernandes.

As festividades tiveram início pelas 11 horas, com o içar da
bandeira no edifício dos Paços do Concelho, com acompanhamento musical do Grupo de Cantares “ A Bela Serrana”
e da Villa d´el Rei Tuna. Seguiu-se a atribuição de apoios ao
casamento e nascimento, bem como de distinções honoríficas aos funcionários que completaram 25 anos de serviço.
O almoço comunitário realizou-se numa tenda montada
para o efeito no Parque de Exposições de Vila de Rei e
contou, nomeadamente, com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Vila de Rei, Dr. Ricardo Aires, bem
Pub.

como da ex-Presidente da Autarquia, Irene Barata, actual
Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei e
sócia honorária da Casa da Comarca da Sertã.
As festividades terminaram com a actuação do Grupo de
Concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei, tendo o Município oferecido um ervideiro pronto a plantar aos cerca de
seiscentos participantes, sensibilizando, assim, para a necessidade de reflorestar o concelho, tragicamene fustigado
este Verão pelos incêndios.
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AGENDA

OUTUBRO

14: Recital com Ellen Rabiner, Dorothy Stone e
Joe Coronado - 19h30
19: Noite de Fados com Jantar - 20h
24: Recital com Tanja Simic Queiroz e Joe Coronado

18h45

NOVEMBRO

Sessão de Música
Tradicional Portuguesa

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã recebeu
uma iniciativa dedicada à música tradicional
portuguesa, na tarde do dia 26 de Setembro.

A iniciativa contou com a participação especial do Grupo
de Cavaquinhos da ACSA/USILA (Universidade Sénior de
Algés), a cujos intervenientes agradecemos a disponibilidade e a excelência das interpretações, proporcionando uma
magnífica sessão musical.

11: Magusto - 15h30
23: Jantar de Fado de Coimbra - 20h
28: Palestra sobre o oleirense D. João Maria Pereira
d’ Amaral e Pimentel, Bispo de Angra - 18h45

DEZEMBRO
16: Venda de Natal - 15h30
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a informação de alterações dada no sítio da CCS em
www.casacomarcaserta.org.
Pub.

Na ocasião, o Presidente da Direcção da Casa ofereceu
um exemplar do livro “Arte por terras de Nun’ Álvares”, obra
da autoria do Prof. Vítor Serrão e da Dra. Ana Maria Farinha,
cuja edição teve o apoio dos Municípios de Proença-a-Nova
e da Sertã, bem como da Casa da Comarca da Sertã.
Marcaram presença, nomeadamente, representantes da
Liga Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro” e da Casa
do Concelho de Alvaiázere.

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.

