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EDITORIAL

Após termos participado, em Agosto, 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, regressam as actividades na nossa sede. Nesse sentido, relembramos que contamos com a vossa presença na edição deste ano
da Noite de Fados, a realizar dia 26 de Setembro, como demos nota na programação do anterior Agulha de Pinho.
De forma a proporcionar ainda mais regalias aos sócios e atendendo às crescentes dificuldades financeiras, a Casa da Comarca da Sertã conseguiu retomar
uma vertente de actuação que já desempenhou no passado: o apoio, ainda que
indirecto, aos sócios e seus familiares directos no que respeita ao acesso a cuidados de saúde. Em resultado de um protocolo recentemente formalizado com
a nossa sócia Dra. Mónica Sousa, Psicóloga Clínica, as consultas de psicologia
clínica a preços reduzidos para sócios e suas famílias, estão agora disponíveis, o
que muito nos apraz.
Também a dança e a música, tão procuradas por sócios e não sócios, terão
continuidade em Outubro, bem como as aulas de yoga, que recomeçaram no
início de Setembro. De entre as propostas que apresentamos para este último
trimestre de 2012, destacamos um encontro de tunas académicas, a realizar dia
20 de Outubro, o almoço-debate “Comunicação Social e a sua relevância para o
desenvolvimento local”, a realizar dia 27 de Outubro, iniciativa para a qual serão
dirigidos convites não só aos meios de comunicação social da nossa região, mas
também de alguns municípios limítrofes.
Para Novembro e Dezembro, contamos igualmente com a sua presença no
Magusto, que este ano se irá realizar no dia de S. Martinho, 11 de Novembro,
bem como na tradicional Venda de Natal, a realizar dia 8 de Dezembro, onde
os nossos sócios, seus familiares e amigos, poderão adquirir diversos presentes,
não esquecendo a gastronomia regional, nomeadamente os maranhos, o bucho
e a doçaria regional, que estarão a cargo, como vem sendo hábito, da empresa
Santos & Marçal, sócio colectivo desta Casa.
Fazemos votos de poder continuar a corresponder às expectativas que em
nós depositaram. Da nossa parte, comprometemo-nos a continuar a promover a
cultura e a gastronomia das nossas gentes, juntamente com as autarquias e as
demais forças vivas da região.
O nosso obrigado.
Pedro Amaro,
Presidente da Direcção

CRIANÇAS EM DESTAQUE
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As crianças estiveram em destaque na Casa da Comarca da Sertã (CCS) no passado mês de Junho.
A propósito do Dia da Criança, foi preparada uma iniciativa que reuniu na CCS diversos sócios, com actividades
direccionadas aos mais novos e que incluiram artes plásticas e cinema, bem como histórias infantis a cargo de
Isabel Wolmar.
Posteriornente, já no dia 9, coube à escritora e nossa
sócia Isabel Leal fazer a apresentação de um livro para

crianças. Intitulado “Escritas de Vida, Histórias da Escola
na Roda Gigante”, a referida obra literária infantil, da autoria de Rosa Maria Oliveira, professora de profissão, foi
editada pela Cordão de Leitura e passa a fazer parte do
acervo da nossa Biblioteca, juntamente com outros títulos
que na ocasião nos foram amavelmente oferecidos pela
editora.

BIBLIOTECA

A Biblioteca da nossa Casa continua a ser enriquecida
com obras literárias de referência, fruto de doações diversas.
Devido ao cariz eminentemente regional, destacamos
“Pinhal Interior Sul e o Regresso de Emigrantes, obra da autoria de Fernando Ribeiro Martins, editada pela Fundação
Calouste Gulbenkian e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que nos foi oferecida pelo sócio Celso Matias da
Silva, e “S. Jacinto – Um Polaco nos Vales”, que nos foi
oferecida pelo seu autor, o sócio António Manuel Martins
da Silva, de Cardigos.
Jornal

www.radiocondestavel.pt

Assine e divulgue a
imprensa regional
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JANTAR DE SANTOS POPULARES

Os Santos Populares foram celebrados na Comarca da Sertã (CCS) na noite de Santo António e véspera
de feriado em Lisboa, com um jantar que durou noite dentro, reunindo cerca de uma centena de convivas,
entre sócios, seus familiares e amigos.

A edição deste ano, co-organizada pela CCS e pela Comissão de
Festas do Sobral (Oleiros), teve
animação musical ao vivo pelos
TOCA A CANTAR (Gonçalo Barata
& João Canto e Castro) e contou
ainda com a magnífica actuação
da Real Tuna Académica NeOlisipo,
da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa.

PASSEIO A ÁGUA FORMOSA, AMÊNDOA E CARDIGOS
A Casa da Comarca da Sertã realizou um passeio a Água Formosa, Aldeia de Xisto localizada no município
de Vila de Rei, bem como a Amêndoa a Cardigos, antigas Vilas que já foram sedes de concelho e que são
actualmente freguesias do município de Mação. O referido passeio teve lugar no dia 23 de Junho, sendo
o primeiro da série “Antigas Vilas e Aldeias de Xisto da Comarca da Sertã” que a CCS pretende realizar e
cujo objectivo principal é a divulgação e promoção da cultura e gastronomia da região.
Chegados Água Formosa, o grupo foi recebido pelos
proprietários do turismo rural “Casa da Ribeira” (www.
aguaformosa.com), parceiro oficial das Aldeias do Xisto e
que integra a Casa da Ribeira, a Casa do Forno e a Casa
da Lage. Após uma visita guiada à aldeia e um longo passeio até ao Lagar de que são proprietários, no qual está
patente uma exposição fotografia que merece ser visitada, ofereceram uma merenda de boas-vindas aos participantes e entregaram uma lembrança da Câmara Municipal
de Vila de Rei, que incluiu um frasco de delicioso mel da
marca “MelRei”.
Seguiu-se a visita a Amêndoa, onde o grupo foi recebido pelo Secretário da Junta de Freguesia. A visita incluiu
a Igreja Matriz, templo moderno onde se destacam alguns
elementos do antigo templo, nomeadamente uma pintura
do séc. XVI do Arcanjo S. Miguel, o Museu Paroquial, que
acolhe inúmeros objectos religiosos da antiga Igreja Matriz

que foi demolida, bem como o edifício da Junta de Freguesia e uma subida ao emblemático “Cruzeiro”, de onde se
pode observar de forma privilegiada uma paisagem única.
Chegados a Cardigos, o grupo almoçou no restaurante
Solar do Moinho, sendo posteriormente recebido pelo
Presidente da Junta de Freguesia. Seguiu-se uma visita
guiada pelo Professor António Manuel Silva, sócio da CCS
e professor de história em Proença-a-Nova. A visita incluiu
uma subida à Torre da antiga Igreja Matriz, de onde se
pode observar uma paisagem sem igual, bem como ao
próprio edifício, agora pertença de diversas entidades e que
acolhe uma peça única, de rara beleza e valor: o estandarte
da Misericórdia de Cardigos, uma pintura sobre madeira
datada do séc. XVI. O grupo visitou ainda duas empresas
de referência: a fábrica de velas “Santo Condestável”, do
Sr. António Martins da Silva, que amavelmente explicou o
processo de fabrico e fez uma visita guiada às instalações,
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bem como a fábrica de enchidos “Tio Zé da Beira”, ponto região do Pinhal Interior Sul, nomeadamente ao concelho
alto da tarde, onde o seu proprietário, Sr. Marques, guiou de Mação, que integram a sua biblioteca pessoal e que são
os participantes pelas instalações de excelência, explicando um excelente testemunho da riqueza cultural da região.
o processo de fabrico dos presuntos, nomeadamente o da Antes do regresso a Lisboa, o grupo foi presenteado com
marca “Mação”. De regresso ao Solar do Moinho, já no fi- uma fausta merenda pela Junta de Freguesia de Cardigos,
nal da tarde, o Prof. António Manuel da Silva apresentou a quem muito agradecemos, havendo ainda uma troca de
aos participantes inúmeras obras literárias referentes à recordações entre a CCS e a referida Junta de Freguesia.

RECITAL DE MÚSICA E POESIA

A última iniciativa antes do período de férias de actividades na Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi um
Recital de Música e Poesia, que se realizou no Restaurante Santa Rita, no final da tarde da passada terçafeira, dia 17 de Julho.
Com acompanhamento à guitarra por Albertino Monteiro (Casa de Graal), Filomena Bispo (Casa de Graal)
interpretou, nomeadamente, “Ser Poeta”, de Florbela Espanca, e a “Pedra Filosofal”, de António Gedeão, recitando
o poema “Adeus”, de Eugénio de Andrade.
A iniciativa contou com a participação dos sócios José
Ribeiro Farinha, reputado artista plástico natural de Sobreira Formosa, Proença-a-Nova, e de Vítor Cardoso, tam-

Vítor Cardoso e José Ribeiro Farinha

bém natural do município de Proença-a-Nova e cuja obra
poética se encontra publicada em diversos livros, sob o
pseudónimo de Hélio Proença.
Isabel Wolmar e o Actor João d’ Ávila foram os convidados principais, maravilhando os presentes com excelentes
declamações de autores consagrados, como Ary dos Santos e Fernando Pessoa.

Filomena Bispo e Albertino Monteiro

João D’Ávila
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XXIII FEIRA DE ENCHIDOS, QUEIJO E MEL

Inaugurada no passado dia 2 de Agosto pelo Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma
Administrativa e pela Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, a presente edição da Feira de Enchidos, Queijo e Mel decorreu como habitualmente no Parque de Feiras, junto ao edifício dos Paços do
Concelho.
A Casa da Comarca da Sertã marcou presença pela terceira vez consecutiva com um stand
disponibilizado gratuitamente pela Autarquia,
no qual os visitantes puderam adquirir diversas
obras literárias, tendo disponibilizado gratuitamente diversos materais promocionais dos
concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã
e Vila de Rei.
Referência no panorama das feiras da nossa
região, com diversificada oferta a nível do artesanato, da gastronomia e da própria animação
musical, a XXIII Feira de Enchidos, Queijo e
Mel decorreu entre 2 e 5 de Agosto, tendo contado igualmente com a participação da Câmara
Municipal da Sertã e da Junta de Freguesia de
Cardigos.

Pub.

Aldeia de Xisto
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XXII FEIRA DO PINHAL

Pela quinta vez consecutiva, a Casa da Comarca da Sertã (CCS) marcou presença na Feira do Pinhal, importante certame regional organizado pela Câmara Municipal de Oleiros.

A Feira do Pinhal, o principal evento de promoção e divulgação dos produtos e actividade empresarial da região,
que decorreu entre 8 e 12 de Agosto, foi inaugurada pelo
Secretário de Estado da Agricultura, Eng. José Diogo Albuquerque, e pelo Presidente da Câmara de Oleiros, Comendador José dos Santos Marques, que visitaram o stand da
CCS.
Durante a Feira, os visitantes puderam adquirir diversas obras literárias, nomeadamente “A Santa Casa da
Misericórdia de Proença-a-Nova” (da autoria de Francisco
Goulão e editada pelo Comendador Sebastião Alves, sócio
da CCS recentemente falecido, natural do município de
Proença-a-Nova), “Sertanense: 75 Anos de História” (da
autoria de Rui Pedro Lopes, Jornalista e sócio da CCS, natural do município de Sertã), “Vilar dos Condes - A terra e
a sua gente” (da autoria de Alda Barata Salgueiro, sócia
da CCS natural do muncípio de Oleiros), e “Monografia da
Pub.

Freguesia de S. João do Peso” (da autoria de Martinho
Mendes de Oliveira, ex-Presidente da Direcção da CCS e
actual Presidente do Conselho Fiscal, natural do município
de Vila de Rei), tendo ainda sido disponibilizados gratuitamente diversos materiais promocionais dos concelhos de
Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei.
Para além do espectáculo “Sinfonia das Cores”, apresentado pela Pirotecnia Oleirense, sócio da CCS, a presente
edição contou, nomeadamente, com a actuação do conhecido acordeonista Abílio Alves e de diversos grupos do
concelho, nomeadamente o Grupo de Danças e Cantares
do GAIO, também sócio da nossa Casa. As festividades
de Oleiros terminaram no dia 13 de Agosto, com as cerimónias do Dia do Concelho.

AGENDA
Aulas

Danças Tradicionais Europeias, pela Tradballs
Segunda-feira e Terça-feira: 20h às 21h e 21h30 às 22h30
(Até 10 de Julho)
Yoga, Segunda-feira: 18h15 às 19h15, quarta-feira: 18h15
às 19h15 e 19h30 às 20h30 e sexta-feira: 18h30 às 19h30

REINÍCIO DAS AULAS DE
YOGA

Coordenadas por Sofia Coelho e Paulo Antunes,
sócios da Casa da Comarca da Sertã (CCS), as aulas de yoga que têm lugar nas nossas instalações
recomeçaram no passado dia 3 de Setembro.

Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.

Outros Eventos
20: Encontro de Tunas Académicas - 16h
Entrada livre

Outubro

27: Almoço-debate “ A Comunicação Social Regional e
a sua relevância para o desenvolvimento local” - 13h
Sujeito a marcação
11: Magusto - 15h
8: Venda de Natal - 16h às 19h30

Novembro
Dezembro

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

Pub.

Horário
Segunda-feira: 18h15 às 19h15
Quarta-feira: 18h15 às 19h15 e 19h30 às 20h30
Sexta-feira:
18h30 às 19h30
Tal como anteriormente, os interessados poderão frequentar as aulas desde uma vez até três vezes por semana, com preços distintos para cada opção. Para eventuais
esclarecimentos adicionais, deverão contactar os professores nos dias das aulas.
Preços especiais para sócios da CCS.

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.

