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EDITORIAL
Caros sócios,

Durante o presente ano, muitas foram as iniciativas dedicadas exclusivamente à
promoção da cultura e tradições da nossa região, relembrando diversas personalidades que se destacaram pelos seus percursos de vida por vezes ímpares.
Foi disso exemplo a palestra dedicada ao Teatro, realizada em Abril e que contou
com a participação da conhecida actriz Margarida Carpinteiro (Cardigos, Mação) e na
qual tivemos oportunidade de recordar Raul Solnado, cujo pai, natural de Vila de Rei,
foi dirigente da CCS. Seguiram-se duas figuras ímpares da Comarca, Jacinto Leitão
Manso de Lima e Cândido da Silva Teixeira, cujo relevante papel foi destacado pelo
Engº António de Mattos e Silva e pelo Prof. Doutor Joaquim Candeias da Silva. Já
em Maio, também o Prof. Doutor David Lopes, natural do Nesperal, Sertã, que se
distinguiu como professor e especialista em estudos árabes na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, foi recordado numa palestra que contou com a participação
do Bispo Emérito de Benguela, sobrinho-neto do homenageado.
Fruto duma aposta clara na divulgação e promoção dos municípios da nossa região,
participámos novamente na Feira de Enchidos, Queijo e Mel, em Vila de Rei, e na Feira
do Pinhal, em Oleiros, organizámos um passeio a Água Formosa, Amêndoa e Cardigos,
no âmbito de um conjunto de passeios que pretendemos realizar e que designámos
“Antigas Vilas e Aldeias de Xisto da Comarca da Sertã”, a par do passeio realizado anualmente por ocasião do nosso aniversário e que este ano se celebrou na Sertã e que
incluiu uma singela homenagem ao nosso patrono, D. Nuno Álvares Pereira.
Mas muitas outras iniciativas foram organizadas, contando com boa adesão dos
sócios, suas famílias e amigos, o que merece o nosso reconhecimento. Refiro-me, por
exemplo, à exposição pintura de Ana Bela Santos, ao recital de música e poesia, à Noite de Fados, ao almoço-debate sobre a comunicação social regional, ao encontro de
tunas académicas, ao nosso magusto, e, claro está, à nossa venda de Natal, que este
ano contou com um magnífico concerto natalício pelo Grupo Coral de Proença-a-Nova.
No ano que agora termina aderimos à ACRL - Associação das Casas Regionais em
Lisboa, o que se traduziu já num proveitoso intercâmbio com as demais Casas Regionais que a integram e no seguimento da qual participámos na Feira das Casas Regionais.
A terminar e porque lançámos o repto aquando da homenagem que fizemos ao
Dr. Rogério Marinha Lucas, no âmbito da palestra realizada sobre as práticas médicas
na zona do Pinhal, não podemos deixar de agradecer à Câmara Municipal da Sertã a
intenção de colocar um busto deste ilustre sertaginense na zona da Cerrada, reconhecendo, assim, o muito que este médico fez em prol da terra e das suas gentes.
Fazendo votos de continuar a merecer a vossa participação e interesse nas actividades futuras, desejamos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo.
Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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Noite de Fados

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de mais uma noite de fados com jantar, desta
vez no dia 26 de Setembro.

Já na 4ª edição, uma vez mais a iniciativa superou as
expectativas, prolongando-se noite dentro. Foi um serão
diferente, no qual diversos sócios, seus familiares e amigos, na companhia dum diversificado leque de artistas da
nova geração do fado, fizeram questão em estar presentes e aos quais agradecemos.
Acompanhados por Dinis Lavos na guitarra portuguesa
e por Jaime Santos na viola de acompanhamento de fado,
brindaram-nos com as suas excelentes interpretações os
Jornal

www.radiocondestavel.pt

Assine e divulgue a
imprensa regional

fadistas Vânia Conde, Teresa da Câmara, Isabel Costa de
Sousa, Rodrigo Rebelo de Andrade e Teresa Tapadas, que
encerrou as actuações.
Esta edição contou com o apoio do Museu do Fado (EGEAC) e da Junta de Freguesia da Madalena, bem como da
Active Brands, com o vinho “Conde de Vimioso”, tendo o
jantar sido confeccionado pelo Restaurante ZIP, propriedade dos sócios Isabel e Alfredo Barata, ambos naturais
do concelho de Oleiros.
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Encontro de Tunas Académicas
O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS)
tarde do dia 20 de Outubro.
Realizada a propósito do Dia Mundial da Música, que
se assinala a 1 de Outubro, a iniciativa contou com o
apoio da Junta de Freguesia de Monte Abraão (Sintra),
reunindo diversos sócios, suas famílias e amigos em
ambiente festivo.
O referido encontro contou com a participação da

foi palco de um encontro de tunas académicas na
Tuna Sénior da CUTLA (Clube Universitário Tempo-Livre da Amadora, da Tunatla (Universidade Atlântica),
ESTuna (Escola Superior de Tecnologia de Setúbal) e
Tusófona (Universidade Lusófona), que encerrou as
actuações.

BIBLIOTECA

Devido às diversas doações recebidas, a Biblioteca
da nossa Casa continua a ser enriquecida com obras
literárias de referência.
Pelo cariz eminentemente regional, destacamos “Dicionário de Falares das Beiras, da autoria de Vítor Fernando Barros e que nos foi oferecida pelo sócio Nuno
Barata-Figueira, Vice-Presidente da Direcção, e “Raízes
Culturais da Beira Baixa – A Aldeia da Póvoa da Ribeira
no Concelho de Oleiros”, que nos foi oferecida pela
Autora, Maria da Conceição Rocha.
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Comunicação Social Regional em destaque

A Casa da Comarca da Sertã (CCS) organizou um almoço para debater a relevância dos órgãos de comunicação social local e regional.
Designada “A comunicação social regional e a sua relevância para o desenvolvimento local”, a iniciativa realizou-se dia 27 de Outubro e contou com as intervenções do
Prof. António Manuel Silva, autor do blog “Terras do Polóme”, em representação do Jornal Voz da Minha Terra,
de Mação, do Dr. Carlos Ramalho, administrador da LocalVisão TV, de Castelo Branco, e do Dr. Paulino Fernandes,
Director do Jornal de Oleiros, periódico que recentemente
completou o 3º ano de publicação.
Tanto os oradores convidados como os demais participantes que usaram da palavra foram unânimes em reconhecer o importante papel que os órgãos de comunicação
social local e regional desempenharam e ainda desempenham, a par dos desafios que enfrentam, nomeadamente
ao nível do financiamento e da necessária adaptação às
exigências das sociedades actuais.
Marcaram presença, nomeadamente, os actuais Conse-

Magusto

lheiros Regionais por Oleiros e Proença-a-Nova, Sr. Manuel
da Cunha e Eng. Irene Fernandes Cardoso, antigos presidentes da CCS, e os presidentes da Liga Regional Os Unidos da Freguesia de Álvaro, da Liga dos Amigos da Freguesia da Amieira e da Liga de Amigos da Freguesia de Isna.

No passado dia 11 de Novembro, dia de S. Martinho, realizou-se o nosso Magusto, reunindo diversos
associados, suas famílias e amigos.

Não faltaram as tradicionais castanhas, primorosamente assadas, como já é hábito, pelos sócios José Domingues
Mendes e Jaime Amaro Mendes Barata, bem como a água-pé e jeropiga. Os sócios Isabel e Alfredo Barata, ambos
naturais do município de Oleiros e proprietários do Restaurante ZIP, em Lisboa, ofereceram um excelente caldo
verde, que fez as delícias dos presentes.

Tal como na edição anterior, a animação musical esteve
a cargo de Gonçalo Barata, sócio com raízes familiares no
concelho de Oleiros, tendo sido muito apreciada por todos.
No decorrer da iniciativa procedeu-se a um sorteio, com
prémios oferecidos por Alfredo Antão da Cruz e pelo Presidente da Direcção da CCS.
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LivrodepoesiadeJoãoAfonsoMachado(Pindella)
O novo livro de João Afonso Machado (Pindella) foi apresentado dia 17 de Novembro em Lisboa, no Salão
Nobre da Casa da Comarca da Sertã.

A apresentação deste livro de poesia, intitulado “Sem
Título”, esteve a cargo do editor, Daniel Gouveia, com leitura de alguns poemas pela fadista Teresa Machado.
Nas palavras de Isabel Mendes Ferreira, no prefácio,
«há todo um romantismo a mapear o percurso deste livro

onde a referência seja do tempo seja das cidades seja do
mar é toda ela encadeada de paisagens sentidas e vistas
com o olhar não arbitrário nem breve. O Poeta substitui-se
às “pontes” e chega à margem da dignificação do verbo
solicitando-nos à viagem mais universal das palavras».
Advogado de profissão, João Afonso Machado reside
na cidade do Porto, embora esteja umbilicalmente ligado à Quinta de Pindela (Vila Nova de Famalicão), tendo
ascendência familiar no Vilar Fundeiro (freguesia da Madeirã, município de Oleiros), localidade onde nasceu o seu
sétimo-avô José Barata de Lima.
João Afonso Machado é ainda autor de: “O Morgadio de
Pindela” (1999); “Eles Nunca Saberão” (2003); “Caldeiras
de Queiroz de Borba” (2004); “Foi Quase” (2006); “Minhotos, Diplomatas e Amigos - A Correspondência (18861916) entre o 2.º Visconde de Pindela e António Feijó”
(2007); “Contos do Tempo” (2008); e “De Uma Família de
Mareantes” (2010).
No final foi servido um Porto de Honra com o apoio da
Active Brands (Porto Cálem Velhotes).

Villa d’ El Rei Tuna na Casa da Comarca da Sertã

A Villa d’ El Rei Tuna, sócio colectivo da Casa da Comarca da Sertã, ficou responsável pela promoção do
município de Vila de Rei em Lisboa, numa acção realizada no dia 24 de Setembro e que teve início pela
manhã, no Largo de São Domingos.
Pelas 16 horas, a referida acção de promoção concelhia teve continuidade com a actuação da Villa d’ El Rei Tuna no
Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã, muito aplaudida pelos presentes, terminando com um lanche com diversos
produtos gastronómicos do município, nomeadamente enchidos, queijo e mel.

Lançamento do CD “Ouvir Portugal”

Na noite do passado dia 30 de Novembro, a Casa da Comarca da Sertã
recebeu a 1ª edição do “Vamos ao Baile”, no âmbito da qual foi apresentado o 1º CD de Gonçalo Barata.

A iniciativa contou com a participação de Gonçalo Barata, sócio da Casa da
Comarca da Sertã com raízes familiares em Oleiros e que nesse dia lançou
publicamente o seu 1º CD de música tradicional portuguesa, intitulado “Ouvir
Portugal”, no qual participam a fadista Bárbara Santos e o humorista João
Canto e Castro.
A jovem fadista Bárbara Santos, também ela com raízes familiares no município de Oleiros, interpretou diversos fados que fizeram as delícias dos presentes.

Ccs na “Feira das Casas Regionais”

A Rua Augusta, junto à Praça do Comércio, recebeu uma “Feira das Casas Regionais” nos dias 30 de Novembro, 1 e 2 de Dezembro.
Organizada pela ACRL-Associação Casas Regionais em ros, para além dos famosos maranhos e bucho da empresa
Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a ini- Santos & Marçal, nosso sócio colectivo com sede na Sertã.
ciativa contou com a participação da quase totalidade das
vinte Casas Regionais que integram esta associação. Para
além dos produtos gastronómicos típicos de cada município e região, não foi esquecida a cultura e música regional,
tendo contado com a actuação de diversos grupos, nomeadamente o Rancho Folclórico da Casa do Concelho de
Pampilhosa da Serra.
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) marcou presença
na iniciativa com diversos produtos da região, nomeadamente a conhecida sopa de entulho de Oleiros e os bolos
de medronho e de mel, entre outras iguarias, a cargo do
Restaurante ZIP, cujos proprietários são naturais desse
município e sócios da CCS. Não faltaram a aguardente de
medronho e licor de marmelo produzidos em Álvaro, OleiPub.
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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; terça-feira: 13h15
às 14h15 (NOVO); quarta-feira: 18h15 às 19h15 e 19h30
às 20h30; quinta-feira: 13h15 às 14h15 (NOVO) e sextafeira: 18h30 às 19h30.
Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.

Outros Eventos
Janeiro

6: Baile de Reis - 15h30 às 20h. Entrada livre

22: Homenagem a Joaquim Mateus (Álvaro, Oleiros),
que doou o piano, agora restaurado com o apoio da
C.M.Oleiros - 18h30
9: Baile de Carnaval - 15h às 19h30

Fevereiro

Venda de Natal

A tradicional Venda de Natal da Casa da Comarca da
Sertã (CCS) realizou-se dia 8 de Dezembro, tendo
como ponto alto um Concerto de Natal pelo Grupo
Coral de Proença-a-Nova.
Os visitantes tiveram oportunidade de comprar presentes
diferentes, entre artesanato, livros e diversos produtos regionais, nomeadamente o mel de urze e de rosmaninho da
Isna (Oleiros). Destacaram-se, naturalmente, os maranhos
e bucho, para além da doçaria regional, nomeadamente filhós, coscorões e cartuchinhos de Cernache, pela empresa
Santos & Marçal, associada da CCS.
O Grupo Coral de Proença-a-Nova, dirigido pelo Prof. Carlos Gama, a quem, juntamente com a Câmara Municipal de
Proença-a-Nova, agradecemos a disponibilidade, brindounos com Concerto de Natal que maravilhou os presentes, interpretando, nomeadamente, músicas natalícias que fazem
parte da cultura tradicional beirã.

19: Palestra “Grandes Vultos da Comarca da Sertã: Os Viscondes de Oleiros e os Condes do Casal-Ribeiro” - 18h30

Março

12: Palestra “António da Mota: o 1º português no Japão”
18h30
23: Baile da Primavera - 15h30 às 19h30
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 foi inaugurada a exposição de fotografia “Viva
a Bandalheira”, a qual regista para a posteridade diversos
momentos da festa anual da freguesia. Da autoria de João
Nuno Reis, Presidente da Direcção da Liga de Amigos da
Freguesia da Isna e sócio da CCS, a referida exposição está
patente no Salão Nobre da CCS e poderá ser visitada até dia
6 de Janeiro.

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.

