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EDITORIAL
A Casa da Comarca da Sertã completa este ano o 65º aniversário da sua
fundação, ocorrida no já distante ano de 1946 e em consequência do empenho
e visão de um grupo alargado 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.
Tal aposta, que terá certamente suscitado reservas na época, veio a revelarse acertada, na medida em que a nossa região era até então representada
pela Casa das Beiras, o que diluía a representação e apoio das gentes oriundas
do Pinhal Interior Sul na cidade de Lisboa.
A propósito desta celebração, que este ano teve lugar em Proença-a-Nova,
impõe-se um agradecimento a todos os sócios, desde os fundadores aos mais
recentes e que ao longo dos 65 anos de existência da nossa Casa, a têm
apoiado, directa ou indirectamente, pois ao fazê-lo têm também dado o seu
contributo para a promoção e divulgação das diversas autarquias. Aos únicos
dois sócios fundadores felizmente ainda vivos, José da Mata Vaz Serra e
Amílcar Francisco de Oliveira, aqui fica o nosso agradecimento muito especial.
No sentido da progressiva modernização da nossa Casa, quero congratularme pela crescente adesão que o nosso sítio na internet tem registado desde
2008, ano da sua criação, a par da divulgação alargada das iniciativas da Casa
também através do facebook, actualmente duas importantíssimas ferramentas
comunicacionais. De forma a tornar ainda mais próximas e céleres as
comunicações com os sócios, muito agradecemos que mantenham actualizados
os endereços de correio electrónico.
Também o património mobiliário da CCS tem sido objecto de atenção, como
tivemos oportunidade de dar nota pública. Nesse sentido e face aos
constrangimentos financeiros que a todos atingem, tenho a grata satisfação de
informar que as primeiras peças de mobiliário foram já entregues para serem
restauradas gratuitamente pelo Instituto de Artes e Ofícios da Universidade
Autónoma de Lisboa, no seguimento do protocolo estabelecido no ano passado
e de cujos termos os sócios da CCS beneficiam de reduções nas propinas dos
cursos e workshops ministrados na referida Universidade.
De forma a dar seguimento aos projectos que temos vindo a implementar e
outros que temos previstos, 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.
O nosso obrigado.
Pedro Amaro,
Presidente da Direcção
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DIA DA FREGUESIA DE ORVALHO NA CCS
SENTIDO POR UM ORVALHENSE
No dia 26 de Março de 2011, deslocou-se à casa da Comarca da Sertã (CCS), em Lisboa, uma “embaixada
de orvalhenses” para comemorar o dia da Freguesia de Orvalho. O evento integrou-se num projecto
desenvolvido pela Casa da Comarca da Sertã, que já conta 3 anos, e foi presidido pelo Eng.º Pedro Amaro,
Presidente da referida instituição.

A CCS tem promovido, nestes últimos anos, iniciativas muito louváveis na divulgação e na promoção dos espaços e das gentes
dos Concelhos da Zona do Pinhal (Oleiros, Sertã, Vila de Rei e Proença-a-Nova), trazendo à sua sede, na Rua da Madalena,
pedaços de vida destes concelhos.
O dia da freguesia do Orvalho foi naturalmente recebido com prazer pelas organizações e pelas gentes desta terra. Marcaram
presença o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, a Junta de Freguesia de Orvalho, representada pelo seu
Presidente e pelo secretário (Paulo Brás e Luís Roque), o Centro Social Padre Thomás, na pessoa do seu Presidente de Direcção
(António Pedro Natário), o Grupo de Amigos Incondicionais e sobretudo muitos naturais e amigos desta terra.
O Eng.º Pedro Amaro teve o cuidado de preparar esta iniciativa de modo a que fosse possível mostrar o potencial desta terra.
O senhor Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, disse ter especial carinho pela nossa freguesia, referiu o dinamismo e a
capacidade dos empresários da freguesia no desenvolvimento e na criação de emprego, referindo-se nomeadamente ao Centro
Social de Orvalho e à empresa Pinorval, mas também a pequenos empresários que não baixam braços face a dificuldades. O
presidente da Junta mostrou ambição de fazer sempre melhor e mostrou através de imagens, e estas valem por mil palavras,
que é possível progresso e modernidade sem destruir a memória de um passado de gentes rudes e martirizadas pelas emigração
e pelo trabalho pouco produtivo nos campos. O senhor António Natário, contou como o Centro Social passou de ideia a projecto
com pernas para andar e fez constar que, se o Centro é uma realidade o devemos também ao Dr. Fernando Dias de Carvalho e
a todos aqueles que estiveram presentes na sua fundação.
De salientar que esta Instituição conta hoje com as valências de Centro de Dia, Apoio Domiciliário em toda a freguesia,
Residência em regime de lar com quartos individuas e duplos, Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e para breve
o edifício contíguo, de 3 pisos, para Média Duração.
A exposição ”Raízes”do nosso conterrâneo José Manuel Xavier, leva-nos a procurar o sentido da criação e desafia-nos para
uma “inteligibilidade de um mundo que nos rodeia”. Este nosso conterrâneo fez a sua primeira exposição em Viseu, onde
trabalha. Ficamos-lhe naturalmente gratos por nos dar a conhecer a arte de dar vida às raízes e nos exercitar a capacidade de
ver com o coração.
Ao grupo Etnográfico de Danças e Cantares do GAIO, que com as suas danças e cantares nos transportou colectivamente para
os anos 50/60, de alguns de nós, revivendo tradições, nomeadamente momentos festivos da nossa Terra, e nos trouxe
verdadeiras jóias da nossa gastronomia mais tradicional (não faltaram as filhoses, os sonhos, os bolos de azeite, os queijos, o
presunto, as azeitonas, a petinga, os peixinhos da horta, o bom pão trigo e vinho). A estes, homens e mulheres, que dão muito
de si em prol da tradição, da cultura e que não deixam que as memórias e as “estórias” se percam no tempo, a nossa gratidão.

Armindo Augusto Ramos

4

65º ANIVERSÁRIO DA CASA DA COMARCA DA SERTÃ
A Casa da Comarca da Sertã (CCS) celebrou o 65º aniversário da sua fundação com um passeio ao
Município de Proença-a-Nova, no dia 28 de Maio.
O programa deste aniversário teve início com uma recepção oficial pelo Presidente da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova, Eng. João Paulo Catarino, no novo edifício dos Paços do Concelho, local onde foram entregues
lembranças aos participantes e onde o Presidente do Município de Sertã dirigiu também umas palavras á comitiva. A
referida recepção teve lugar na Sala das Sessões, após breve visita ao edifício e que permitiu aos participantes ficar
a conhecer alguns pormenores da exemplar requalificação de que o antigo edifício de liceu foi alvo, após ter sido
adquirido pela Autarquia.

Mesa de Honra

Vereador Vítor Antunes, Pedro Amaro, Vereadora Helena Mendonça e Amílcar F. Oliveira

Localizado na zona industrial de Proença-a-Nova, o Restaurante Milita recebeu os cerca de uma centena de
participantes na celebração, a qual contou com a presença de José Nunes Farinha, Presidente da Câmara Municipal
de Sertã, e de Vítor Antunes, Vereador da Câmara Municipal de Oleiros.
Na sua intervenção, o Presidente da Direcção saudou os representantes das Autarquias e das entidades que se
fizeram representar, bem como os antigos e actuais dirigentes da CCS, demais sócios presentes e restantes
convidados, destacando a presença especial do sócio fundador, Francisco Amílcar de Oliveira.
Homenageando os sócios que no presente ano completaram 50 anos de associado, o Presidente da Direcção da
CCS entregou pessoalmente os emblemas de ouro a Abílio Gomes Martins (sócio 1152), António Barata (sócio 1163)
e a Raul Inácio Gil (sócio 1183).
Após as intervenções da Vereadora Helena Mendonça, que representou o Presidente do Município de Proença-aNova no almoço, bem como do Vereador Vítor Antunes do Município de Oleiros, coube ao Presidente da AssembleiaGeral da CCS, Dr. Manuel Luís Farinha, encerrar as intervenções, agradecendo às Autarquias e aos sócios da Casa
presentes, em seu nome pessoal e em nome da Casa.
Marcaram presença os Conselheiros Regionais da CCS por Proença-a-Nova, Oleiros e Vila de Rei, os antigos
Presidentes da Direcção da CCS, Maria Adelaide Canas, Martinho Mendes de Oliveira e José Pereira Bairrada, actual
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, o Presidente da Assembleia-Geral da Liga “Os Unidos
da Freguesia de Álvaro” e o Presidente da Liga dos Amigos da Freguesia da Amieira.
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Pedro Amaro e Abílio Gomes Martins

Pedro Amaro e António Barata

Pedro Amaro e Raul Inácio Gil

Antes de sair para visitar algumas infra-estruturas do Município de Proença-a-Nova, ainda tivemos tempo para
cantar os parabéns à CCS e ouvir algumas músicas tocadas pelo acordeonista Carlos Barateiro, uma surpresa
preparada juntamente com a Autarquia para este aniversário.
O Centro Ciência Viva da Floresta era o primeiro destino agendado. Inaugurado em 2007, é uma referência não
só para o município mas para toda a região, pelo que surpreendeu pela positiva aqueles que ainda não tinha tido
oportunidade de o visitar. Depois da visita, o grupo teve ainda a oportunidade de ouvir o sócio Vitor Cardoso a
declamar alguns poemas de sua autoria sob o pseudónimo de Hélio Proença, dedicados a Proença-a-Nova, concelho
onde nasceu.
De acordo com o previsto, seguiu-se uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, onde se
constatou o importante trabalho desenvolvido pelo actual Provedor, José Pereira Bairrada, antigo Presidente da
Direcção da CCS. Para esta visita, a CCS preparou uma actuação musical surpresa, tendo para o efeito convidado a
Associação para o Estudo e Promoção da Gaita-de-Foles, possibilitando, assim, que alguns idosos tomassem
contacto com uma sonoridade musical distinta da que predomina na nossa região.

Pedro Amaro, José R. Farinha e João P. Catarino

O grupo foi ainda ao Parque Urbano Comendador João Martins, onde os participantes puderam ver, na Galeria
Municipal aí existente, uma exposição colectiva de artes plásticas, na qual estavam incluídas duas telas de José
Ribeiro Farinha, sócio da CCS e antigo Conselheiro Regional da CCS por Proença-a-Nova, que teve a amabilidade de
contextualizar a sua participação.
Terminadas as visitas, o grupo de convivas regressou ao Restaurante Milita para um lanche tardio de despedida
proporcionado pela CCS, antecedendo o regresso a Lisboa.
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"HISTÓRIA ‐ TERRAS PERDIDAS" APRESENTADO NA CCS
O livro "História - Terras Perdidas", da autoria de José Carlos Duarte Moura, foi
apresentado no Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) no dia 14 de Abril.
Abrangendo a área da Beira Baixa, a presente obra é o
resultado de um trabalho de recolha de elementos diversos
da tradição oral, sua análise etnográfica e elaboração de
um glossário com os elementos recolhidos, constituindo,
assim, um contributo relevante para a perpetuação da
nossa memória colectiva.
Tal como refere o Autor, “As Lendas, os contos, os
provérbios e os ditos populares desempenham um papel
bastante importante nas mais diversas comunidades. Estas
frases representam o acumulado pelos povos, com o seu
viver ao longo dos tempos. Por vezes, encontramos provérbios ou simplesmente ditos iguais com pequenas diferenças em
quase toda a Beira Baixa. Noutras ocasiões, surgem-nos outros que somente encontramos noutra localidade.”
O Autor ofereceu um exemplar para a Biblioteca da CCS, o qual fica, assim, disponível para consulta. Informamos os
nossos sócios e amigos que poderão adquirir a presente obra na CCS.

BIBLIOTECA CCS
Graças às diversas doações que temos recebido, a
Biblioteca da nossa Casa continua a ver o seu acervo a
aumentar.
Pelo cariz eminentemente regional, destacamos um
cd do Grupo de Danças e Cantares do GAIO, que nos foi
oferecido pelo GAIO na iniciativa que dedicámos á
freguesia de Orvalho, bem como a brochura editada
pelo Instituto Vaz Serra a propósito do 60º aniversário,
que nos foi oferecida pelo seu Director, aquando da
homenagem ao Comendador Libânio Vaz Serra em
Cernache do Bonjardim.
Jornal

www.radiocondestavel.pt

Assine e divulgue a
imprensa regional
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HOMENAGENS A LIBÂNIO VAZ SERRA
No seguimento da homenagem que a Casa da Comarca da Sertã (CCS) prestou em Lisboa ao
Comendador Libânio Vaz Serra, um dos seus sócios fundadores, a qual teve lugar no exacto dia em
que se assinalou o 120º aniversário do nascimento, duas outras homenagens se seguiram.

A primeira delas teve lugar dia 8 de Abril no Auditório da Junta de Freguesia de Cernache do Bonjardim e foi organizada
pelo Instituto Vaz Serra (IVS) e pela CCS, a propósito do 60º aniversário do IVS, estabelecimento de ensino fundado por
Libânio Vaz Serra. Na presença de José Nunes Farinha, Presidente do Município de Sertã, e de José da Mata Vaz Serra, o
qual foi Presidente da Direcção da CCS e, tal como seu pai, sócio fundador da CCS, bem como de Diamantino Calado Pina,
Presidente da Junta de Freguesia de Cernache do Bonjardim, de inúmeros alunos e docentes do IVS, foi unanimemente
destacado o importante papel que o homenageado teve ao nível do desenvolvimento local e regional, sendo um exemplo
de vida que se mantém actual para as novas gerações.

Carlos Miranda, José Nunes Farinha, Pedro Amaro Sérgio Lopes e Diamantino Calado Pina

Visita ao Instituto Vaz Serra

A segunda homenagem prestada ao Comendador Libânio Vaz Serra, teve lugar no dia 15 de Abril, num jantar-tertúlia
da Associação Portuguesa de Genealogia (APG). Na ocasião, que contou, nomeadamente, com a presença do Presidente
da Direcção da CCS, o Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Genealogia, Fernando d’ Abranches Correia da Silva,
deu a conhecer aos presentes as principais ascendências e ligações familiares de Libânio Vaz Serra, nascido a 16 de
Fevereiro de 1891 no lugar de Matos do Pampilhal, freguesia de Cernache do Bonjardim, município de Sertã.
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SANTOS POPULARES

AGENDA
_____________________________Julho
9: Recital de música e poesia- 21h30
28 a 31: XXII Feira de Enchidos, Queijo e Mel

No passado dia 9 de Junho, antecipando a noite de
Santo António, os Santos Populares foram celebrados na
Comarca da Sertã.

xxxxxxxxxx visite o nosso stand em Vila de Rei

_____

Agosto

10 a 14: XI Feira do Pinhal
X

visite o nosso stand em Oleiros

_
___ Setembro
17: Dia da Freguesia de Amêndoa - 14h30

x

Cultura e Gastronomia Regional na CCS

21: Noite de Fados com Mafalda Arnauth - 20h
xxxxxx Jantar com reserva obrigatória

24 e 25: Festival “Dias de Tango 2011”
Dia 24—das 14 às 03h / dia 25— das 11 às 18h

Nota:

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

SÓCIOS ADMITIDOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Maria Teresa Ribeiro de Oliveira Leal, 3271
Carlos Manuel das Neves Reis dos Santos, 3272
Rui Manuel S. A. Rodrigues de Abreu, 3273
Marta D. Flores Saldanha Dinis, 3274
Elisa da Assunção Batista, 3275
Duarte Maria Caldeira Marcão Seabra Calado, 3276
Nuno Miguel Cristelo Gonçalves Lopes, 3277
Francisco Figueira Moitinho de Almeida, 3278
Miguel Nuno Gonçalves Lucas de Sousa, 3279
Margarida Almeida Chantre, 3280
José António Lopes Mateus, 3281
Hermínio da Silva Henriques, 3282
Bruno Miguel Piedade Martins, 3283
Raul Inácio Gil, 1183 (readmitido)

Festividades com enorme tradição em Lisboa, a iniciativa
prolongou-se noite dentro, juntando sócios, familiares e amigos.
Para além das tradicionais sardinhas, houve também
entremeada e febras, primorosamente assadas pelos sócios
Jaime M. Barata e José D. Mendes.
Só nos resta agradecer a todos quantos contribuíram para a
realização desta iniciativa e dizer que para o ano haverá mais!

Jaime M. Barata e José D. Mendes

Caro Sócio,
Se utiliza correio electrónico, comunique-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.

