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Caros associados,

De entre as iniciativas que realizámos neste 2º trimestre e de que damos 
nota na presente edição, salientamos a exposição “Ex-Líbris - Retratos de Bi-
bliófilos”, o Recital de Piano realizado a propósito do Dia da Europa, bem como 
três tertúlias literárias, a primeira das quais teve por tema as “Cartas do Tibete”, 
do oleirense Padre António de Andrade.

Maio foi o mês em que tiveram lugar três das mais relevantes iniciativas do 
trimestre: o passeio do 76.º aniversário da fundação nossa Casa, que este ano 
teve por destino o concelho de Vila de Rei, a participação da nossa Casa na 
6ª edição do Encontro do Associativismo e Regionalismo, a convite da ACRL – 
Associação das Casas Regionais em Lisboa, bem como a Palestra “A Capela da 
Misericórdia de Vila de Rei”, realizada na nossa Sede.

Neste período e no que respeita a sócios colectivos de âmbito regional, 
destacamos a eleição dos corpos sociais da Liga Regional “Os Unidos da Fre-
guesia de Álvaro”, em Abril, e da URFS - União Regional da Freguesia do Sobral, 
em Maio, saudando todos pelo trabalho desenvolvido em prol das suas terras. 
Cumpre ainda referir ainda a presença da nossa Casa nas cerimónias do Dia do 
Município de Proença-a-Nova, em Junho.

Continuamos a apostar na representação externa na região, pelo que te-
remos um expositor na Feira Mostra de Mação, no Festival de Gastronomia do 
Maranho, na Sertã, na Feira de Enchidos, Queijo e Mel, em Vila de Rei, bem 
como na Feira do Pinhal, em Oleiros. 

A terminar e no âmbito das actividades organizadas pela Secção de Campis-
mo e Montanhismo da nossa Casa, com coordenação a cargo de João Valente, 
destacamos o 4º Acampamento do Pinhal, a realizar em Setembro na Praia 
Fluvial do Bostelim com o apoio da Câmara Municipal de Vila de Rei.

Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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“EX-LÍBRIS - RETRATOS DE BIBLIÓFILOS” NA CASA DA 
COMARCA DA SERTÃ

Inaugurada no âmbito do Dia Mundial do Livro, esta 
exposição reúne cerca de 130 trabalhos, alguns deles em 
arte final, num total de quase 3 centenas produzidos ao 
longo de uma década. Em 2016, a propósito do 70º ani-
versário da fundação da Casa da Comarca da Sertã, David 
Fernandes da Silva criou um ex-líbris, no qual figuram os 
brasões da Casa e das Autarquias, bem como a imagem 

do Patrono, D. Nuno Álvares Pereira.
Marcaram presença na inauguração representantes 

da Academia Portuguesa de Ex-Líbris, da Real Associação 
de Lisboa, da Associação Portuguesa de Genealogia, bem 
como o Presidente da Direcção da ACRL - Associação das 
Casas Regionais em Lisboa e a Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral da Casa da Comarca da Sertã.

Da autoria de David Fernandes da Silva, da Academia Portuguesa de Ex-Líbris e Sócio Honorário da Casa 
da Comarca da Sertã, a exposição “Ex-Líbris - Retratos de Bibliófilos” foi inaugurada a 27 de Abril, Dia 
Mundial do Design Gráfico.

“CARTAS DO TIBETE” NA 2ª TERTÚLIA 
LITERÁRIA
Realizada no dia 27 de Abril, a 2ª edição da tertúlia literária foi dedicada ao 
livro “Cartas do Tibete”, obra que reúne as narrativas da viagem do Padre 
António de Andrade, registadas em quatro cartas que constituem um pre-
cioso registo histórico, cultural, religioso e geográfico.

Natural de Oleiros, em cuja Vila nasceu em 1580, no início do séc. XVII este mis-
sionário da Companhia de Jesus fez uma viagem marítima até à Índia e, para chegar 
ao Tibete, atravessou uma das mais altas cordilheiras montanhosas do mundo, num 
caminho até um reino então totalmente desconhecido.

Marcaram presença, nomeadamente, André de Soure Dores, Assessor do Vereador 
da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, e Elísio Chaves, Presidente da ACRL – As-
sociação das Casas Regionais em Lisboa e Presidente da Casa do Concelho de Tondela.
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RECITAL DE PIANO ASSINALA DIA DA EUROPA

Foram interpretadas obras de Johann Sebastian Bach, 
Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin e Claude Debussy, 
tendo a iniciativa sido organizada a propósito do Dia da Eu-
ropa, data que comemora a paz e a unidade e assinala o ani-
versário da «Declaração Schuman», apresentada em Paris a 
9 de Maio de 1950.

No final da sessão o Presidente da Direcção ofereceu a 
Joe Coronado um exemplar do livro Casa da Comarca da 
Sertã - 75 Anos de Regionalismo, seguindo-se uma visita à 
exposição de ex-líbris de David Fernandes da Silva.

Marcaram presença, nomeadamente, Elísio Chaves, 
Presidente da ACRL – Associação das Casas Regionais em 
Lisboa e da Casa de Tondela, Carlos Madrugo da Casa do 
Concelho de Alvaiázere, Nuno Barata-Figueira da Associação 
Portuguesa de Genealogia, Ana Cristina Martins, Presidente 
da Academia Portuguesa d Ex-Líbris, e Madalena Ferreira 
Jordão, da Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística da 
Sociedade de Geografia de Lisboa.

A Casa da Comarca da Sertã recebeu Joe Coronado para um Recital de Piano no final de tarde de 9 de Maio.

TERTÚLIA LITERÁRIA NO DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
Realizada a 18 de Maio, a 3ª edição da tertúlia literária foi dedicada ao livro “O Museu da Inocência”, do 
turco Orhan Pamuk, laureado em 2006 com o Prémio Nobel de Literatura.

Publicado em 2008, “O Museu da Inocência” é uma história 
de amor passada em Istambul nas últimas décadas do séc. XX. 
Projectado para complementar o romance com o mesmo nome, 
o Museu da Inocência de Istambul foi financiado através da 
verba recebida por Orhan Pamuk no âmbito da atribuição do 
Nobel, tendo sido inaugurado em 2012.

Sendo os museus espaços de e para a Arte, com origem no 
hábito humano do colecionismo, próprio da humanidade, des-
de a Antiguidade, foi lançado o desafio aos participantes para 
levar um livro que falasse sobre museus, arte ou colecionismo. 
De entre os diversos livros apresentados, destacamos “Arte por 
Terras de Nun’Álvares. Pintores e obras dos séculos XVI a XVIII 
na Sertã e em Proença-a-Nova”, da autoria do Prof. Doutor 
Vítor Serrão e da Dra. Ana Maria Farinha.
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76º ANIVERSÁRIO DA CASA DA COMARCA DA SERTÃ

Tal como vem sendo hábito, o ponto de encontro foi 
junto à Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, vulgarmente de-
signada por Areeiro, local de onde saíram sócios, fami-
liares e amigos, o Presidente da ACRL – Associação das 
Casas Regionais em Lisboa e representantes de diversas 
Casas Regionais.

Após breve paragem na área de serviço de Santarém, 
rumou-se aos Paços do Concelho de Vila de Rei, onde já 
diversos associados e convidados aguardavam a comiti-
va vinda de Lisboa. No Salão Nobre da Autarquia, Paulo 
César Laranjeira Luís, Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal dirigiu aos presentes uma saudação de boas-vindas, 
seguindo-se a troca de lembranças entre a edilidade e 
as Casas Regionais presentes: Casa da Comarca de Ar-
ganil, Casa do Concelho de Alvaiázere, Casa do Concelho 
de Castanheira de Pêra, Casa do Concelho de Pampilhosa 
da Serra, Casa do Concelho de Tomar e Casa do Concelho 
de Tondela. Após as intervenções dos representantes das 
Casas, do Presidente da Direcção da ACRL e do Presidente 
da Direcção da Casa da Comarca da Sertã, que agradeceu 
o apoio da Autarquia às celebrações de mais um aniversá-
rio, foi encerrada a sessão oficial de boas-vindas.

O edifício da Associação de Caça e Pesca de Vila de 
Rei, com uma vista desafogada sobre a paisagem serrana, 
foi o local escolhido para o almoço, no qual marcaram 
presença, nomeadamente, a Vereadora Rosa Martins do 

Município de Vila de Rei, o Vice-Presidente Rui Antunes 
e a Vereadora Cristina Nunes do Município da Sertã, Luís 
Mendes, Chefe de Gabinete do Presidente do Município 
de Oleiros, o Presidente do Conselho Fiscal, Fernando 
Carvalho, os ex-Presidentes Celso Matias da Silva e Ire-
ne Fernandes Cardoso, actual Presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral, bem como os Conselheiros Regionais por 
Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, respectiva-
mente Armindo Augusto Ramos, Fernando Lima Antunes, 
Fernando Marçal e Pedro Costa Pinto.

Na ocasião, foram homenageados os sócios que com-
pletaram 25 e 50 Anos de associado no período de 2020 a 
2022, tendo sido referenciados um a um pelo Presidente 
da Direcção. De entre os homenageados presentes, Celso 
Matias da Silva recebeu o emblema de 50 Anos das mãos 
do Vice-Presidente do Município da Sertã, tendo igual-
mente recebido em nome de seu irmão Marino Matias da 
Silva, que não pôde comparecer, Jaime Amaro Mendes Ba-
rata recebeu o emblema de 50 Anos das mãos do Chefe 
de Gabinete do Presidente do Município de Oleiros, Jorge 
Marçal Crisóstomo recebeu o emblema de 50 Anos das 
mãos da Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, e Maria 
Emília Santos recebeu o emblema de 50 Anos das mãos 
do Presidente da Direcção. Receberam o emblema de 25 
anos os associados Irene Fernandes Cardoso, Presiden-
te da Mesa da Assembleia-Geral, Fernando Lima Antunes, 

A Casa da Comarca da Sertã festejou os 76 anos da sua fundação no dia 21 de Maio, em Vila de Rei, re-
tomando o habitual passeio de aniversário, suspenso durante dois anos devido à pandemia de Covid-19.
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VI ENCONTRO DO ASSOCIATIVISMO E REGIONALISMO
No fim-de-semana de 27 a 29 de Maio, realizou-se na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, mais 
uma festa das Colectividades e das Casas Regionais, o VI Encontro do Associativismo e Regionalismo.

representante de Proença-a-Nova no Conselho Regional, e 
David Martins Dias, ex-Provedor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Cardigos.

Dando continuidade ao programa preparado com a Au-
tarquia, seguiu-se a actuação do Grupo de Concertinas de 
Vila de Rei, muito animada e cuja disponibilidade nunca 
é demais agradecer, tendo, aliás, cantado os parabéns à 
Casa. Terminado o almoço, com o habitual brinde de fe-
licitações a acompanhar o bolo de aniversário, a comitiva 
dirigiu-se para o centro da Vila, tendo visitado a Igreja de 
N. Sra. da Guia, junto ao Parque das Feiras, seguindo-se 
depois um passeio pela zona antiga, com visita ao Museu 
Municipal, importante núcleo etnográfico e no qual se re-
cria uma casa de lavradores abastados do séc. XIX, termi-
nando com uma visita à Capela da Misericórdia, também 
conhecida por Igreja de S. Sebastião, restaurada entre 
2003 e 2006.

Concluídas as visitas e antecedendo o regresso a Lis-
boa, a Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei, que com-

pletou este mês 441 anos de existência e cuja Provedora 
é Irene Barata, sócia honorária da Casa da Comarca da 
Sertã e ex-Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, 
ofereceu um lanche de despedida nas instalações da Cre-
che e Jardim de Infância, junto à ERPI Santo António.

Organização conjunta da ACCL e ACRL, com o apoio da Câmara Municipal 
de Lisboa e as Juntas de Freguesia do Areeiro, de Arroios e da Penha de 
França, em palco estiveram actuações de ranchos folclóricos, grupos de 
cantares, concertinas, fado e outros géneros artísticos, numa grande festa 
popular aberta todos, com produtos tradicionais a cargo das Casas Regio-
nais participantes e jogos tradicionais a cargo das restantes colectividades.

A Casa da Comarca da Sertã participou também com um expositor, por 
onde passaram diversos sócios e conterrâneos e no qual marcou presença o 
Vereador Diogo Moura da Câmara Municipal de Lisboa aquando da inaugura-
ção do certame, juntamente com os Presidentes das Juntas de Freguesia do 
Areeiro e Arroios e os Presidentes da ACCL - Associação das Colectividades 
do Concelho de Lisboa e ACRL - Associação das Casas Regionais em Lisboa.

A nossa gastronomia regional, onde se destacaram, naturalmente, os 
maranhos e o bucho vindos da Sertã, incluiu também tigelada de Proença-

-a-Nova e sopa de entulho típica de Oleiros, entre outros. Com decoração 
a cargo da sócia Isabel Barata, no nosso expositor foram disponibilizados 
folhetos de promoção turística dos municípios de Oleiros, Proença-a-Nova, 
Sertã e Vila de Rei, bem como de Mação.
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PALESTRA “A CAPELA DA MISERICÓRDIA DE 
VILA DE REI”
No dia 31 de Maio, pelas 19 horas, a Casa da Comarca da Sertã recebeu a palestra “A Capela da Miseri-
córdia de Vila de Rei”.

Organizada no âmbito do Dia das Misericórdias, teve 
por oradora Paula Figueiredo, doutorada em Arte, Patri-
mónio e Restauro pela Faculdade de Letras da Universida-
de de Lisboa, Chefe de Divisão de Arquivo, Documentação 
e Bibliotecas da DGPC (Direção Geral do Património Cul-
tural / SIPA – Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico).

A referida palestra teve lugar no seguimento da visi-
ta efectuada recentemente às instalações, a propósito do 
passeio de aniversário da Casa da Comarca da Sertã a 
Vila de Rei e na âmbito da qual os participantes puderam 
constatar o resultado do amplo restauro realizado entre 
2003 e 2006.

No final da sessão, o Presidente da Direcção ofereceu à 
oradora um exemplar do livro “Casa da Comarca da Sertã 
– 75 Anos de Regionalismo, da autoria de Rui Pedro Lopes.

DIA DO MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
Entre 10 e 12 de Junho, a Câmara Municipal de Proença-a-Nova destacou o “Desporto e Aventura”, no 
âmbito das Festas do Município.

De acordo com a Autarquia, a presente edição teve por intenção “Celebrar o Ano do Desporto e da Aventura. Ao 
longo dos três dias de Festa no Parque Urbano Comendador João Martins, além da tradicional animação musical, 
registaram-se ainda as mais variadas atividades desportivas.”

A sessão solene do Dia do Concelho 
teve lugar no edifício da Câmara Municipal, 
na manhã do dia 13 de Junho, tendo sido 
salientado em todos os discursos o papel 
das atividades culturais como modo de 
promoção do interior e suas paisagens e 
monumentos naturais.

A Casa da Comarca da Sertã marcou 
presença na Sessão Solene através da Pre-
sidente da Mesa da Assembleia-Geral, Ire-
ne Fernandes Cardoso, e do representante 
de Proença-a-Nova no Conselho Regional, 
Fernando Lima Antunes.



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 IBAN PT50 0035 0698 
00032314430 97, indicando o nome e/ou o 
número de sócio.

SANTOS POPULARES EM ALVALADE

4ª TERTÚLIA LITERÁRIA

De 9 a 12 de Junho e nos dias 17 e 18 de Junho, a Junta de Freguesia de Alvalade e o Clube de Rugby 
S. Miguel realizaram um Arraial de Santos Populares no Complexo Desportivo Municipal de São João de 
Brito, em Lisboa.

Realizada no final de tarde do passado dia 29 de Junho, a 4ª edição da tertúlia literária teve por tema a 
“Gastronomia na Escrita”.

A Casa da Comarca da Sertã participou com um expo-
sitor, no qual foram disponibilizados folhetos de promoção 
turística dos municípios da região e onde no primeiro dia 
marcaram presença o Presidente da Junta de Freguesia de 
Alvalade, José Amaral Lopes, e o Presidente da ACRL - As-
sociação das Casas Regionais em Lisboa, Elísio Luís Chaves.

A nossa gastronomia regional, onde se destacaram os 

maranhos vindos da Sertã, incluiu também sopa de en-
tulho típica de Oleiros, bolo de mel e filhós de cova, sem 
esquecer a aguardente de medronho e diversos licores.

No encerramento do Arraial, o Presidente da Direcção 
ofereceu um exemplar do livro “Casa da Comarca da Sertã 
– 75 Anos de Regionalismo, da autoria de Rui Pedro Lopes, 
ao Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade.

Estiveram em destaque os livros “Como Água Para Cho-
colate”, “Oi?” e “Receitas de Lugares Imaginários”, respec-
tivamente da autoria de Laura Esquível, Luís Brito e Alber-
to Manguel. Também foram lidos os poemas: “Dobrada 
à Moda do Porto” de Álvaro de Campos, “Ode à Cebola” 
de Pablo Neruda e um poema de Ana Luísa Amaral (sem 
titulo).

Foi também destacado o livro “À Mesa em Mação”, ofe-
recido pelo Município para a Biblioteca da Casa da Comar-
ca da Sertã, aquando da realização do 3º Acampamento 
do Pinhal, no Parque de Campismo de Ortiga.

Dado o tema da tertúlia e por ser dia de S. Pedro, se-
guiu-se uma merenda partilhada.
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