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EDITORIAL

Caros Sócios,
Setembro é tradicionalmente o mês de regresso de férias. Após termos estado na Feira de Enchidos, Queijo e Mel, realizada no final de Julho em Vila de
Rei, e na Feira do Pinhal, que decorreu em Oleiros em Agosto, dois importantes
certames anuais da nossa região, regressam as actividades na nossa sede.
Mafalda Arnauth será a convidada especial da edição deste ano da Noite de
Fados com Jantar, a realizar já no próximo dia 21 de Setembro. A conhecida
fadista tem raízes familiares no concelho de Sertã, pelo que acedeu desde logo
ao convite que lhe dirigimos.
A iniciativa que nos propusemos realizar sobre a freguesia de Amêndoa, anteriormente agendada para dia 17 de Setembro, teve de ser adiada para dia 15
de Outubro por conveniência da autarquia local que, juntamente com a Câmara
Municipal, se encontram empenhadas na sua concretização. À semelhança
de outras já realizadas, tem por principal objectivo a promoção da cultura e
tradições locais, a par da gastronomia. Amêndoa e Cardigos, são as duas únicas
freguesias do concelho de Mação que integram o território abrangido estatutariamente pela Casa da Comarca da Sertã (CCS).
Procurando, sempre que possível, promover a cultura regional, teremos, ainda em Outubro, a apresentação do livro “Os Mendes Barata da Longra”, cujo
lançamento oficial decorreu na Casa da Cultura de Oleiros, em Agosto último.
Para Novembro agendámos um jantar onde será apresentada a obra completa do Padre Manuel Antunes, da autoria do Prof. Doutor José Eduardo Franco,
bem como o tradicional Magusto, iniciativa que reune sempre inúmeros sócios,
suas famílias e amigos. Ainda em Novembro teremos o Jantar de Homenagem
a Regionalistas, no qual será relevada a acção dos homenageados em prol da
região e da CCS.
Em Dezembro teremos mais uma edição da Venda de Natal, onde os nossos
sócios e amigos poderão adquirir diversos presentes, não esquecendo os maranhos, bucho e doçaria regional.
Em jeito de balanço e porque até final do presente ano se irão realizar as
eleições para os Orgãos Sociais da nossa Casa, cuja data será oportunamente
divulgada, cumpre agradecer a todos quantos deram o seu contributo, nomeadamente marcando presença nas iniciativas, colaborando na organização das
mesmas ou apoiando financeiramente a Casa através de donativos e da regularização das quotas, sem o qual seria difícil manter esta dinâmica.
O nosso obrigado!
Pedro Amaro,
Presidente da Direcção

FESTIVAL DE GASTRONOMIA - MARANHO E BUCHO
NA SERTÃ

O Festival de Gastronomia - Maranho e Bucho foi inaugurado pelo Secretário de Estado da Administração
Local e Reforma Administrativa, Eng. Paulo Simões Júlio e pelo Presidente da Câmara Municipal da Sertã,
José Farinha Nunes. A iniciativa decorreu na Alameda da Carvalha entre 8 e 10 de Julho.
Organizada pela Câmara
Municipal da Sertã, a iniciativa
teve por principal objectivo a
promover o maranho e o bucho local, responsabilidade a
cargo da empresa Santos &
Marçal, sócio colectivo da Casa
da Comarca da Sertã (CCS),
e, paralelamente, o potencial
cultural e gastronómico das diversas freguesias do município
que se fizeram representar.
Marcaram presença, entre
outros, o Presidente da Direcção da CCS e os ex-Presidentes Maria Adelaide Canas e
Celso Matias da Silva.

José Farinha Nunes

Pedro Amaro, Maria Adelaide Canas e Carlos Marçal

TERREIRO DO GAITEIRO

A Casa da Comarca da Sertã (CCS) recebeu no dia 18 de Junho mais uma edição do Terreiro do Gaiteiro.
Tal como nas anteriores edições, a festa prolongou-se noite dentro, em ambiente descontraído e com
muita animação.
Estes encontros, cujo objectivo é o da partilha de ex- de-Foles, sócia colectiva da CCS.
periências e vivências, são organizados conjuntamente
Tal como nas edições anteriores, o Bar e a Sala de
pela CCS e Terreiro do Gaiteiro, com o apoio da Asso- Jogos estiveram em funcionamento, permitindo breves
ciação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita- pausas nas actuações musicais realizadas no Salão Nobre.
Pub.
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CAFÉ-CONCERTO

O Salão Nobre da Casa da Comarca da Sertã (CCS) foi palco de um café concerto no dia 17 de Junho,
tendo a iniciativa sido organizada em parceria com a Praznik, nossa associada colectiva.
Destinada principalmente a um público jovem,
a animação musical esteve a cargo da Praznik
e dos seus convidados, juntando informalmente
várias dezenas de pessoas, que se reuniram
para passar um serão agradável que se prolongou noite dentro.
Foi, sem dúvida, uma noite inesquecível e
certamente a repetir!

BIBLIOTECA CCS

A Biblioteca da Casa da Comarca da Sertã continua
a ver o seu acervo a aumentar, fruto das doações que
temos recebidas.
Pelo cariz eminentemente regional, destacamos os
livros “Histórias - Terras Perdidas”, que nos foi oferecido pelo seu autor no seguimento da apresentação
que decorreu na nossa sede e “Era uma vez... a Sertã
- história e poesias”, obra que divulga os valores literários das gentes da Sertã e que nos foi oferecida
pela Câmara Municipal.

AULAS DE YOGA

Informamos os nosso sócios e amigos que as aulas de yoga que têm lugar nas
nossas instalações estão, desde o início de Setembro, disponíveis também à sextafeira, possibilitando ainda a frequência em aula avulsa.
Horários:
Segunda-feira: 18h15 às 19h15;
Quarta-feira: 18h15 às 19h15 e 19h30 às 20h30.
Sexta-feira:
18h30 às 19h30 [novo].
Para eventuais esclarecimentos, os interessados deverão contactar os professores
Sofia Coelho ou Paulo Antunes, sócios da CCS.
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XXI FEIRA DE ENCHIDOS, QUEIJO E MEL
VILA DE REI

O Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa, Paulo Simões Júlio, e a Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, Irene Barata, inauguraram a XXI Feira de Enchidos, Queijo e
Mel, no passado dia 28 de Julho.
A edição de 2011 deste certame decorreu, como habit- literárias, nomeadamente O Santo Condestável e o Infanualmente, no Parque de Feiras, junto ao edifício dos Paços te, A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova e Vilar
do Concelho, tendo a Casa da Comarca da Sertã marcado dos Condes - A terra e a sua gente.
presença com um stand disponibilizado gratuitamente
Entre 28 e 31 de Julho, foram vários os milhares de
pela Autarquia.
visitantes daquela que é uma referência no panorama das
Tal como nas anteriores participações, para além de di- feiras da nossa região, com diversificada oferta a nível do
versos materais promocionais dos concelhos de Oleiros, artesanato, da gastronomia e da própria animação musiProença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, disponibilizados gra- cal.
tuitamente, os visitantes puderam adquirir diversas obras

Pub.

Adriano Cunha
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XI FEIRA DO PINHAL - OLEIROS

A XI edição da Feira do Pinhal terminou no passado dia 14 de Agosto. Este importante certame de Oleiros e da própria região teve início a 10 de Agosto, tendo sido inaugurado pelo Secretário de Estado da
Administração Local e da Reforma Administrativa, Paulo Simões Júlio, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Comendador José dos Santos Marques.
A edição de 2011 deste certame realizou-se, como habitualmente, junto ao edifício dos Paços do Concelho, cuja
envolvente foi recentemente requalificada e recebeu uma
estátua do Padre António de Andrade, natural de Oleiros e
o primeiro europeu a chegar ao Tibete.
Tal como nas anteriores participações, a Casa da Comarca da Sertã marcou presença com um stand disponibilizado gratuitamente pela Autarquia no qual, para além de
diversos materais promocionais dos concelhos de Oleiros,
Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, os visitantes puderam adquirir diversas obras literárias, nomeadamente O
Santo Condestável e o Infante, A Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova e Villa D’ El Rey e Vilar dos Condes
- A terra e a sua gente.

Também diversas entidades que são associadas da
CCS marcaram presença com stand próprio, no stand da
freguesia a que pertencem ou ainda no stand da própria
CCS, a saber: Associação Os Amigos da Póvoa de Cambas
(Freguesia de Vilar Barroco), Grupo de Amigos da Freguesia de Madeirã, Grupo de Amigos Incondicionais do Orvalho, Liga dos Amigos da Freguesia de Amieira, Liga dos
Amigos da Freguesia de Isna, Liga Regional Os Unidos da
Freguesia de Álvaro, Pirotecnia Oleirense e Sertã Sol.
Com uma oferta diversificada, tanto a nível do artesanato, como da gastronomia e da própria animação musical,
foram vários os milhares de visitantes daquela que é uma
referência no panorama das feiras da nossa região.

Pedro Amaro e Celestino Custódio
Jaime Mendes Barata e Maria Fernanda Garcia

Pub.

Américo Santos Luís e Manuel da Cunha

LIVRO “OS MENDES BARATA DA LONGRA”
APRESENTADO EM OLEIROS

O Livro “Os Mendes Barata da Longra” foi apresentado publicamente em Oleiros, no Dia do Município, no
passado dia 15 de Agosto, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Comendador
José dos Santos Marques.
Após a intervenção do Presidente do Município, o qual
salientou a importância de obras desta natureza na promoção e divulgação de Oleiros, seguiu-se a intervenção
do representante da Associação Portuguesa de Genealogia e também membro da família Mendes Barata, Dr. Nuno
Barata Figueira, que fez a apresentação da obra.
Na sua intervenção, o autor salientou que mais do que
a genealogia de uma família, o livro pretende dar a conhecer a história do próprio município de Oleiros, ao qual
muitos dos seus membros estiveram intimamente ligados, nomeadamente através do exercício de cargos públicos. Para além da descendência de doze dos tetranetos
do casal João Mendes e Apolónia Barata, foram também
abordadas na obra outras descendências e parentescos,
ainda que de forma não aprofundada, de acordo com a

José Caldeira e Ana Paula Branco
Jornal

www.radiocondestavel.pt

Assine e divulgue a
imprensa regional

mesma fonte.
Da autoria do Eng. Pedro Amaro, Presidente da Direcção da Casa da Comarca da Sertã e descendente por
via paterna da família Mendes Barata tratada na obra, a
referida apresentação teve lugar no Auditório da Casa
da Cultura de Oleiros, tendo marcado presença, nomeadamente, o Vereador Vítor Antunes, o Presidente de
Junta de Freguesia de Álvaro, o Presidente da Junta de
Freguesia de Sobral, o ex-Secretário da Associação Portuguesa de Genealogia e prefaciador da referida obra, José
Caldeira, o Presidente da Direcção do Grupo de Amigos
da Freguesia de Orvalho e o Presidente da Direcção da
Liga de Amigos da Freguesia de Amieira, entre diversos
parentes e amigos.

Pedro Amaro, José Santos Marques e Nuno Barata Figueira
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APRESENTAÇÃO DE LIVRO

AGENDA
Aulas

Danças Tradicionais Europeias, pela Tradballs
Segunda-feira e Terça-feira: 20h às 21h e 21h30 às 22h30
Tango, por Elena Gonzalez, Sextas-Feiras: 20h às 21h30 e
21h20 às 23h
Yoga, Segunda-feira: 18h15 às 19h15, quarta-feira: 18h15
às 19h15 e 19h30 às 20h30 e sexta-feira: 18h30 às 19h30
(novo)

SOBRE OS DIAS BARATA SALGUEIRO

Foi apresentado na Madeirã, no passado dia 20 de
Agosto, o livro “Os Dias Barata Salgueiro da Madeirã:
As Raízes duma Família do Antigo Termo da Vila de
Álvaro”, da autoria de Luís Miguel Pulido Garcia Cardoso de Menezes e de Nuno Miguel Marques BarataFigueira.

Integrada nas Festas da Madeirã, a referida apresentação
esteve a cargo de Maria Alda Tavares Barata Salgueiro e teve
lugar no recinto das festas, junto à Igreja do Senhor Jesus
Para mais informações sobre aulas, contacte-nos.
do Vale Terreiro, com a presença de Nuno Barata-Figueira,
ambos sócios da Casa da Comarca da Sertã (CCS).
Outros Eventos
A apresentação teve início logo após o almoço-convívio organizado para assinalar o encontro de famílias da Madeirã
Outubro (concelho de Oleiros) e Pedrógão Pequeno (concelho de
13: Apresentação do livro “Os Mendes Barata da Lon- Sertã) ligadas pelo matrimónio e onde marcaram presença,
gra” - 19h15
nomeadamente, os Presidentes das Juntas de Freguesia de
Madeirã e de Pedrógão Pequeno, o Presidente da Direcção do
15: Dia da Freguesia de Amêndoa na CCS - 14h30
Grupo de Amigos da Freguesia de Madeirã e o Presidente da
Novembro Direcção da CCS.
4: Jantar de apresentação da obra completa do Padre
Manuel Antunes - 20h
12: Magusto - 15h
26: Almoço de Homenagem a Regionalistas - 13h

Dezembro

3: Almoço organizado pela Comissão de Festas 2012
da Freguesia de Sobral -13h
10: Venda de Natal - 14h30
Nota: Os eventos agendados estão sujeitos a alteração, sendo a
informação de alterações dada no sítio da CCS em
www.casacomarcaserta.org.

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.

