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Caros associados,

De entre as iniciativas realizadas no trimestre que ora finda e de que damos 
nota na presente edição, destacamos a participação, pela 1ª vez, da nossa 
Casa na Feira Mostra de Mação, graças ao apoio dos sócios Florinda e Manuel 
Martins.

Neste período, com a significativa diminuição das restrições para combate 
à pandemia, tivemos a grata satisfação inaugurar a exposição de pintura de 
Fernando Marçal e Convidados, a qual registou excelente adesão por parte dos 
associados e público em geral, bem como de estar presentes no Festival de 
Gastronomia do Maranho (Sertã), na Feira de Enchidos, Queijo e Mel (Vila de 
Rei) e na Feira do Pinhal (Oleiros), onde promovemos os concelhos da região, 
divulgando diversas obras literárias e a própria Casa. 

Para além disso, foi com muita honra que estivemos presentes nas cerimónias 
do Dia do Município de Oleiros, em Agosto, e de Vila de Rei, em Setembro. 

Em Setembro organizámos mais uma edição dos Acampamentos nas Praias 
do Pinhal, desta vez na Praia Fluvial do Bostelim, iniciativa que teve o apoio da 
Câmara Municipal de Vila de Rei, tendo finalizado o trimestre com mais uma 
tertúlia literária, a qual teve por tema o Outono, e na qual foi destacado o lovro 
de poesia “Folhas de Outono”, de Isidro António Gayo, sócio fundador da Casa 
da Comarca da Sertã, oriundo de Vila de Rei.

Nunca é demais relembrar que o contributo dado pelos associados e amigos 
da Casa, através das quotizações mas também de donativos pontuais, bem 
como com o apoio das Câmaras Municipais da região, se reveste de extrema 
importância para podermos dar continuidade ao trabalho que vem sendo 
realizado.

O nosso obrigado!

Pedro Amaro
Presidente da Direcção
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FEIRA “MOSTRA DE MAÇÃO”

Organizado pela Câmara Municipal de Mação, 
autarquia presidida por Vasco Estrela, a Feira foi palco 
de diversos espectáculos musicais, bem como de mostras 
gastronómicas e de artesanato. 

No expositor da Casa da Comarca da Sertã, cujo 
funcionamento foi assegurado pelos sócios Florinda e 
Manuel Martins, foram disponibilizados diversos materiais 
de promoção turística dos concelhos da região, bem como 
obras literárias de temática regional.

A Feira “Mostra de Mação” realizou-se entre 29 de Junho a 3 de Julho e contou pela 1ª vez com a 
participação da Casa da Comarca da Sertã.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE FERNANDO MARÇAL E CONVIDADOS
A exposição de pintura “Fernando Marçal e Convidados”, composta por 27 trabalhos a óleo e acrílico, foi 
inaugurada no dia 2 de Julho.

Muito participado, o evento incluiu um apontamento 
musical pelo grupo “Musicanos”, composto por elementos 
da ACSA - Academia Sénior de Algés. Simultaneamente, 
foi feita a apresentação do livro “Casa da Comarca da 
Sertã – 75 Anos de Regionalismo”, seguida de uma sessão 
de autógrafos do Autor Rui Pedro Lopes.

Com telas de Fernando Marçal (representante do 
concelho da Sertã no Conselho Regional) e dos seus 
convidados Lourdes Carapeto, Cedric Gerard Almeida, Alda 
Silva (nossa associada), Helena Louro (nossa associada) 
Cidália Pessoa, Céu Melo e Isabel Baltazar Almeida.
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10ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA DO MARANHO

Pelo nosso expositor, cujo funcionamento foi assegurado 
por Fernando Marçal, representante do concelho da Sertã 
no Conselho Regional, e pelo Presidente da Direcção, 
passaram diversos sócios da Casa, nomeadamente Celso 
Matias, ex-Presidente da Direcção, e Fernando Carvalho, 
Presidente do Conselho Fiscal.

O Secretário de Estado da Conservação da Natureza 
e Florestas, João Paulo Catarino, sócio honorário da Casa 
da Comarca da Sertã e ex-Presidente da Câmara Municipal 
de Proença-a-Nova, visitou o evento e o stand da Casa, 
em cuja ocasião lhe foi oferecido um exemplar do livro 
“Casa da Comarca da Sertã - 75 Anos de Regionalismo”.

Inaugurado pelo Presidente da Câmara Municipal da Sertã, Carlos Alberto de Miranda, na presença, 
nomeadamente, da Deputada Claúdia André e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, bem 
como de representantes de diversas entidades, a Alameda da Carvalha recebeu entre 14 e 17 de Julho a 
10ª edição deste festival de gastronomia.

XXXI FEIRA DE ENCHIDOS, QUEIJO E MEL
A XXXI da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila de Rei, 
contou com a participação das Juntas de Freguesia do concelho, bem como de diversas associações que 
desenvolvem a sua acção em prol do município, nomeadamente a Casa da Comarca da Sertã.

Após a recepção oficial realizada no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, o certame foi inaugurado pela Ministra 
da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e pelo Presidente 
da Câmara Municipal, Ricardo Aires, os quais realizaram 
uma visita aos diversos expositores, acompanhados de 
representantes de diversas entidades.

Entre 30 de Julho e 7 de Agosto passaram pelo 
nosso expositor diversos sócios da Casa, tendo sido 

disponibilizados materiais promocionais dos concelhos de 
Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei. Com 
funcionamento assegurado por Jorge Marçal Crisóstomo, 
foram ainda disponibilizadas diversas obras literárias de 
temática regional.



5
XX FEIRA DO PINHAL

Inaugurada pelo Secretário de Estado da Conservação 
da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, e pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Fernando 
Marques Jorge, na presença de representantes de diversas 
entidades, o Parque de Feiras recebeu entre 10 e 14 de 
Agosto mais uma edição deste certame de referência.

Aquando da inauguração, foi oferecido ao Secretário 
de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, sócio 
honorário da Casa da Comarca da Sertã e ex-Presidente 
da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, um exemplar 
do livro “ “Retrospectiva 2008-2018. Notícias da Casa da 
Comarca da Sertã”.

Pelo nosso espaço expositivo, cujo funcionamento foi 
assegurado pelo Presidente da Direcção, passaram diversos 
sócios da Casa, nomeadamente Armindo Augusto Ramos 
e Fernando Marçal, representantes de Oleiros e da Sertã 
no Conselho Regional, Alda Barata Salgueiro, da Mesa da 
Assembleia-Geral, e Pedro Fernandes, da Direcção da Liga 
Regional “Os Unidos da Freguesia de Álvaro”, tendo sido 
disponibilizados materiais promocionais dos concelhos de 
Mação, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei, bem 
como diversas obras literárias.

A Feira do Pinhal, iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Oleiros, contou com a participação das 
Juntas de Freguesia do concelho, bem como de diversas associações que desenvolvem a sua acção em 
prol do município, nomeadamente a Casa da Comarca da Sertã.

DIA DO MUNICÍPIO DE OLEIROS
Oleiros assinalou o feriado municipal no dia 15 de Agosto, tendo a Casa da Comarca da Sertã marcado 
presença nas cerimónias através do Presidente da Direcção.

As festividades tiveram início com o desfile da Fanfarra 
dos Bombeiros Voluntários de Oleiros em frente ao edifício 
dos Paços do Concelho, seguindo-se, no Jardim do Largo do 
Município, a entrega da medalha de Mérito Municipal, Grau 
Ouro, aos antigos presidentes das Juntas de Freguesia, ou 
seus representantes, eleitos após o 25 de Abril de 1974. 
De entre os antigos autarcas homenageados, destacamos 

José Santos Marques, ex-Presidente da Câmara Municipal 
de Oleiros e sócio honorário da Casa da Comarca da Sertã, 
que exerceu o cargo de Presidente de Junta da Freguesia 
de Sarnadas de S. Simão, bem como Manuel Farinha Silva 
Alves, que exerceu o cargo de Presidente de Junta da 
Freguesia da Madeirã.
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DIA DO MUNICÍPIO DE VILA DE REI
No dia 19 de Setembro celebrou-se o Dia do Município de Vila de Rei e os 737 anos da atribuição do 
Foral pelo Rei D. Dinis, tendo as cerimónias oficiais sido presididas por Isabel Damasceno, Presidente da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Após o içar da bandeira no edifício dos Paços do Concelho, 
Ricardo Aires, Presidente do Município Vilarregense, 
procedeu à entrega dos apoios ao nascimento e casamento, 
bolsas de mérito e estudante, bolsas de mérito no percurso 
escolar e atribuição de distinções honoríficas.

Com a sala repleta, com enorme participação de jovens, 
a efeméride foi motivo de reunião da comunidade. Foi 
ainda prestada homenagem a Eduardo Lyon de Castro, 
personalidade que tem contribuído ao longo da sua vida 
para a divulgação do potencial turístico do concelho, 

tendo-lhe sido atribuída a Medalha de Mérito Municipal 
Grau Prata.

Marcaram presença representantes das diversas 
entidades que desenvolvem a sua acção em prol do 
concelho e das suas gentes, tendo a tendo a Casa da 
Comarca da Sertã sido representada nas cerimónias por 
Fernando Marçal, membro do Conselho Regional.

Após a cerimónia, decorreu o tradicional almoço 
comunitário com a população, no Parque de Feiras da Vila, 
num momento de convívio e animação.

www.radiocondestavel.pt

Jornal

Assine e divulgue a imprensa regional
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IV ACAMPAMENTO DO PINHAL
O Parque de Campismo da Praia Fluvial do Bostelim, no concelho de Vila de Rei, foi o local escolhido para 
a 4ª edição do Acampamento do Pinhal, que se realizou entre 23 e 25 de Setembro.

Organizado pela secção de Campismo e Montanhismo da 
Casa da Comarca da Sertã, na presente edição estiveram 
oficialmente representados 6 clubes, reunindo cerca de 
meia centena de participantes. Tal como habitualmente, 
no sábado realizou-se a cerimónia de abertura, na qual 
marcou presença o Vice-Presidente da Federação de 
Campismo e Montanhismo de Portugal e o Presidente da 
Associação para o Desenvolvimento do Turismo e Lazer da 
Fundada, juntamente com o Coordenador da Secção de 
Campismo e Montanhismo da Casa da Comarca da Sertã, 
Engº João Valente. Da parte da tarde teve lugar uma visita 

informal a alguns locais emblemáticos da Vila, a que se 
seguiu um lanche com produtos locais disponibilizado pela 
Câmara Municipal de Vila de Rei no Parque de Campismo. 
Ainda no sábado à noite, após o jantar convívio, realizou-
se o tradicional fogo de campo.

A iniciativa, que teve o apoio da Câmara Municipal de 
Vila de Rei, da Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal e da Associação para o Desenvolvimento do 
Turismo e Lazer da Fundada, terminou no domingo, com o 
arrear das bandeiras dos clubes oficialmente representados.



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.

OUTONO NA 5ª EDIÇÃO DA TERTÚLIA LITERÁRIA
Realizada no final de tarde do dia 27 de Setembro, a 5ª edição da tertúlia literária teve por tema o 
Outono, proporcionando-se um espaço de convívio e partilha sobre poemas e textos que abordam, no 
sentido literal e simbólico, esta estação do ano.

Com coordenação a cargo da sócia e poetisa Isabel 
Olivença, estiveram em destaque os livros “O Deserto dos 
Tártaros”, apresentado pelo convidado António Lopes, e 
“O Eremita Viajante”, respectivamente da autoria de Dino 
Buzzati e de Matsuo Bashô. Houve ainda espaço para 
debate sobre a poesia Haicai do século XVII, de origem 
japonesa, divulgada no Ocidente a partir do século XIX, 
em Portugal, por Venceslau de Morais.

Leram-se diversos poemas, nomeadamente do poeta 
Fernando Pessoa e do seu heterónimo Ricardo Reis, de 

João Matos e Silva, falecido sócio e dirigente com raízes 
familiares na Sertã, bem como um texto e poemas de 
Emília Matos e Silva, sua irmã e actual dirigente. Foi ainda 
destacado o livro de poesia “Folhas de Outono”, de Isidro 
António Gayo, sócio fundador da Casa da Comarca da 
Sertã oriundo de Vila de Rei, obra publicada em 1959 e 
que integra o acervo da Biblioteca da Casa da Comarca 
da Sertã.
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