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Vila Nova de São Bento

Executivo nas
localidades

O Executivo da Câmara Municipal de Serpa 
esteve em Vila Nova de São Bento, no dia 16 
de outubro, para uma reunião com a União das 
Freguesias e uma visita à localidade. 

De tarde realizou atendimento aos muní-
cipes, a que se seguiu a Reunião de Câmara 
pública, no Salão Polivalente de Vila Nova de 
São Bento.

Foram feitos contactos com os moradores

Reformulação 

Site Municipal
O site autárquico foi recentemente re-

modelado. As alterações foram efetuadas 
de modo a adotar soluções integradas que 
assegurem a comunicação com os servi-
ços online, implementando mecanismos de 
simplificação, eficiência e transparência, no 
sentido de prestar um melhor serviço aos ci-
dadãos e munícipes.

Esta atualização foi uma das intervenções 
candidatada ao Programa Específico de 
Modernização Administrativa, desenvolvido 
com o intuito de melhorar o acesso às tec-
nologias da informação e de comunicação, 
bem como a sua utilização e qualidade. Com 
um custo total elegível de 389.484,83 euros, 
que resultou num apoio financeiro da União 
Europeia de 331.062,11 euros e um apoio fi-
nanceiro público nacional/regional no valor 
de 58.422,72 euros.

A Feira das Bibliotecas de-
correu de 11 a 19 de outubro, em 
Serpa, na Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra. Exposi-
ção, poesia, música, teatro, lite-
ratura, mediadores de leitura e 
atividades para pais e filhos ani-
maram o espaço e criaram moti-
vos de interesse acrescido para 
usufruir da Biblioteca. 

A Feira inaugurou, no dia 11, 
com teatro e poesia por Cristina 
Paiva, da Andante Associação 
Artística, seguido da projeção 
do documentário Pessoas com 
Bibliotecas Dentro, e de uma 
visita guiada à exposição “Feira 
das Bibliotecas”, patente no hall 
durante toda a iniciativa.

No dia 12, Cristina Paiva vol-
tou a encantar com a sua poesia, 
mas desta feita os mais novos, 
numa apresentação para bebés 

e crianças. 
O músico argentino Ariel 

Rodriguez musicou livros para 
crianças, no dia 15, e no dia 16 
Jorge Serafim protagonizou três 
sessões de contos, duas para o 
público escolar e outra, ao serão, 
para o público em geral, muito 
participadas. 

No dia 18, Luzia Paramés, da 
Arte Pública/Produções Aciden-
tais, levou a palco a peça teatral 
“A Pastora Leitora”, dirigido a to-
dos os públicos. 

No dia de encerramento da 
feira, e na sequência da expo-
sição “Visões Apókryphas”, uma 
mostra de pintura de José Fran-
cisco, o ilustrador e artista plásti-
co dirigiu uma oficina de expres-
são plástica, muito divertida. 

“Ainda Que Pese”, uma per-
formance poética com poesia 

de autores portugueses, da Arte 
Pública/Produções Acidentais, 
com as interpretações de San-
dra Maya, Tânia Sacramento e 
Carmen Jesuíno, fechou da me-
lhor forma a programação desta 
iniciativa. 

Esta feira, que tem vindo a 
decorrer de forma itinerante 
nas bibliotecas públicas dos 13 
municípios da Cimbal, ao longo 
deste ano, tem como objetivo 
divulgar o trabalho desenvolvido 
junto das comunidades. É pro-
movida pela Rede Intermunicipal 
de Bibliotecas do Baixo Alentejo, 
constituída em 2018 pela Cimbal 
e pela Dgbal (Direção Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Biblio-
tecas), e resulta de uma candi-
datura aprovada pelo Alentejo 
2020. 

n

Promoção da leitura em Serpa

Feira enche biblioteca

Serafim apresentou três espetaculos, todos muito participados

Livros Musicados com Ariel RodriguezOficina com José Francisco
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Há 5 anos, em Paris, o 
Cante Alentejano foi 
declarado Patrimó-
nio Cultural Imate-
rial da Humanidade 
pela UNESCO. Há 5 

anos, em Paris, em Serpa, no Alente-
jo e na diáspora fez-se a festa, com as 
imagens e as recordações que ficarão 
para sempre, assinalando a data de 27 
de novembro de 2014 como o fim de 
um ciclo intenso, o da candidatura, e o 
início de um novo período, com o Can-
te a mostrar-se ao mundo inteiro, por-
que a ele pertence.  Desde essa altura, 
porque a responsabilidade passou a ser 
ainda maior, foram dados passos deci-
sivos na salvaguarda, valorização e di-
vulgação desta nossa forma de cantar, 
da nossa cultura e identidade. E hoje, é 
com o maior prazer e orgulho que po-
demos afirmar que o Cante Alentejano, 
em ligação estreita com a gastronomia, 
com a cultura e com a história, ganhou 
uma força inequívoca, afirmando-se 
como um dos nossos principais motores 
do desenvolvimento e onde a capacida-
de de dinamização económica por via 
do turismo é uma das expressões mais 
evidentes. Parabéns a todos os que ca-
minharam e que continuam a caminhar 
neste processo, num movimento que se 
pretende cada vez mais participado e 
forte!

EDITORIAL
HÁ 5 ANOS, EM PARIS…

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Câmara apoia educação

Apoios para material 
didático e pedagógico
A Câmara Municipal de 

Serpa, além de todos 
os apoios já destinados à edu-
cação, informa que foi aprova-
da, em Reunião de Câmara, a 
transferência de perto de nove 
mil euros, exclusivamente para 
a aquisição de material didático 
e pedagógico, destinados ao 
funcionamento das escolas bá-
sicas de 1.º ciclo e dos jardins-
-de-infância da rede pública do 
concelho (Agrupamentos de 
Escolas n.º 1 e n.º 2), para o ano 
letivo 2019/2020.

Para o Agrupamento de Es-
colas n.º 2, que engloba as es-
colas Secundária de Serpa, EBI 
de Vila Nova de São Bento, Es-
colas Básicas de Vila Nova de 
São Bento, de Vila Verde de Fi-
calho e de A-do-Pinto, o investi-
mento financeiro total em mate-
rial didático e pedagógico foi de 
2 539 euros, ao qual acrescerão 
as despesas com toneres e tin-
teiros. Este valor irá beneficiar 
195 crianças (93 do pré-escolar 
e 102 do 1.º ciclo), evitando às 
famílias mais esta despesa.

Já para o Agrupamento de 
Escolas n.º 1 (EB2,3 Abade Cor-
reia da Serra e Escolas Básicas 
de Pias, Vale de Vargo, Brin-
ches e Vales Mortos e Jardins 
de Infância de Brinches, Vale 
de Vargo, Serpa e EPEI de Vales 
Mortos) o investimento finan-
ceiro total para as 524 crianças 
(185 do pré-escolar e 339 do 1.º 
ciclo) é de 6 203 euros, ao qual 
acrescerão as despesas com 
toneres e tinteiros.

n

A Câmara apoia com a aquisição de materiais didáticos e pedagógicos

Livros Musicados com Ariel Rodriguez
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Ex-militares reúnem

Convívio em 
Serpa

Realizou-se na Casa do Povo de Serpa, no 
dia 12 de outubro, um jantar-convívio com 22 
ex-militares.

Os antigos militares estiveram juntos no Co-
mando de Agrupamento 2956, uma unidade 
que cumpriu comissão de serviço no Tôto (Nor-
te de Angola), entre outubro de 1968 e novem-
bro de 1970. O grupo tem reunido anualmente, 
em diferentes locais do país, para uma festa-
-convívio. Realizou-se ainda uma missa evoca-
tiva em A do Pinto, onde foram lembrados os 
militares já falecidos.

Heróis da Fruta

Lanche escolar saudável
A Apcoi – Associação Por-

tuguesa Contra a Obesidade 
Infantil e a Câmara Municipal 
de Serpa promovem no municí-
pio o programa Heróis da Fru-
ta – Lanche Escolar Saudável 
2019/2020. 

Este ano 17 crianças do pré-
-escolar de Brinches vão parti-
cipar no programa.

Esta iniciativa é gratuita e 

aberta à participação de todos 
os alunos de jardins-de-infân-
cia e escolas básicas do 1.º ci-
clo do ensino básico do País. 

Heróis da Fruta – Lanche 
Escolar Saudável é o maior 
programa de educação para a 
saúde em Portugal, concebido 
para motivar as crianças a ado-
tar e manter hábitos saudáveis 
na sua rotina diária. A fruta é um 

alimento que possui nutrientes 
insubstituíveis, e o seu baixo 
consumo tem efeitos negati-
vos para a saúde, como alte-
rações nos níveis da energia, 
concentração e aprendizagem 
e a diminuição das defesas do 
organismo, tornando as crian-
ças mais propensas a doenças 
como a obesidade.

n

Animação variada

Festa de 
Santa Iria 

De 17 a 20 de outubro celebrou-se festa em 
Santa Iria, em honra de Nossa Senhora de Fá-
tima, organizada pela Comissão de Festas lo-
cal. Para além da programação religiosa, com 
missas, terço e procissão, a animação foi uma 
constante, com muita música e variedades, a 
cargo de Chave D´Ouro, Ricardo Glória, Los Ro-
meros, entre outros.

Um conjunto alargado de iniciativas, como 
quermesse, brincadeiras com vacas, desfile de 
motociclos, gincana e torneio de truco anima-
ram estes dias de festa, que encerrou da me-
lhor forma com uma mega açorda e porco na 
brasa.

Torneio de truco animou a localidade

Dia Municipal para a Igualdade

Estereótipos de género

No âmbito do Dia Municipal 
para a Igualdade, que se come-
morou no dia 24 de outubro, o 
Município de Serpa promoveu 
a realização de um workshop, 
dirigido à comunidade, sobre 
a temática dos estereótipos de 
género nos livros infantis. 

Esta iniciativa, que decorreu 
na Biblioteca Municipal de Ser-

pa, contou com a presença da 
investigadora do Iscte (Instituto 
Universitário de Lisboa), Andreia 
Nunes, licenciada em ciências 
da comunicação, pós-graduada 
em violência de género nas es-
colas e na família, e doutoranda 
em sociologia no Iscte na área 
dos estereótipos de género.

Odete Borralho, vereadora 

da Câmara de Serpa, e também 
conselheira municipal da igual-
dade, afirmou que “a igualdade 
será sempre um valor que es-
tará na base do trabalho com a 
população, porque é um direito 
conquistado com Abril e que 
temos de o defender todos os 
dias”. 

n

Grupo de ex-militares que participou no convívio

Workshop no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade
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Inscrições a decorrer

Feira do 
Queijo 2020

A Feira do Queijo do Alentejo 2020 já tem data 
marcada. O certame irá realizar-se de 28 de feve-
reiro a 1 de março de 2020, no Parque de Feiras e 
Exposições de Serpa, e as inscrições encontram-
-se a decorrer até 14 de janeiro de 2020. 

Para aceder às normas de participação, ficha 
de inscrição ou mais informação consulte o site 
www.feiradoqueijo.cm-serpa.pt

No passado dia 25 de 
outubro foi assinado o 

documento que oficializa a cria-
ção da Bio Região da Margem 
Esquerda do Guadiana (MEG), 
durante a sessão de adesão da 
MEG à Rede Internacional de Bio 
Regiões (IN.N.E.R.).

Na iniciativa, que contou com 
a participação da Associação 
Rota do Guadiana, dos cinco 
municípios da MEG, do presiden-
te da Rede Internacional de Bio 
Regiões, Agrobio, Ccbio, Iniav, 
I.P., produtores, empresários do 
turismo, escolas e consumido-
res, foi entregue o certificado de 

integração da MEG à IN.N.E.R e 
assinado o regulamento interno 
da Bio Região.

Neste momento, e depois 
de formalizada, a MEG assume 
uma estratégia conjunta para a 
gestão sustentável dos recursos, 
com base em modelos de pro-
dução certificados em Modo de 
Produção Biológico, baseados 
no respeito e valorização dos re-
cursos locais. A força deste mo-
delo é assente numa estratégia 
que envolve agricultores, asso-
ciações, empresários do turismo 
e outros setores económicos, 
bem como as escolas, que em 

articulação com o poder local, 
cumprem objetivos comuns que 
permitem apresentar e defender 
o território como um coletivo 
comprometido com as produ-
ções biológicas.

A MEG integra agora uma 
rede internacional de cerca de 
meia centena de territórios BIO 
em todo o mundo e passa a ser 
a quarta Bio Região em Portugal.

De referir que, ao abrigo do 
PDR2020, foi aprovado um pe-
dido e apoio que garante finan-
ciamento para a dinamização da 
Bio Região da MEG na sua fase 
inicial.

Formalização oficial

Bio Região da MEG criada

Reforço das relações institucionais

Presidente de Brava 
em Serpa

O presidente do Município 
de Brava, Francisco Tavares, 
esteve em Serpa, no dia 15 de 
outubro. Após ser recebido 
nos Paços do Concelho pelo 
Presidente da autarquia, Tomé 
Pires, realizou-se uma visita a 
alguns locais de interesse da 
cidade.

A visita teve como intuito 
fortalecer as relações entre 
os municípios de Serpa e de 
Brava (Cabo Verde), gemi-
nados desde o ano de 1997, 
contribuindo para reforçar, em 
breve, o acordo existente, par-
ticularmente no intercâmbio 
cultural e no setor do turismo.

O Município de Serpa volta a promover nesta 
quadra natalícia a campanha “O melhor do Natal 
vem do concelho de Serpa – Feliz Natal com o 
comércio local”.

O período de adesão decorre de 7 a 22 de 
novembro, e podem participar todos os estabe-
lecimentos de comércio, serviços, alojamento e 
restauração do concelho.

A campanha irá decorrer de 1 a 31 de dezem-
bro, sendo que os clientes dos estabelecimentos 
aderentes recebem um cupão por cada 15 euros 
em compras. À semelhança dos anos anteriores 
serão atribuídos 50 prémios em vales, no valor 
de 100 euros cada. O sorteio será realizado no 
dia 7 de janeiro, no CADES – Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico de Serpa.

No passado ano estiveram a concurso 30 mil 
cupões, provenientes dos 80 estabelecimentos 
aderentes de todo o concelho.

4.ª edição

Campanha 
de Natal

Os presidentes dos municípios de Serpa e Brava em reunião

Momento final da assinatura da adesão à Bio Região da MEG
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Sala cheia para homenagear Francisco Maria Torrão

Centenário do nascimento

Francisco Maria Torrão 
homenageado

No dia 5 de outubro, a Casa do Cante, em 
Serpa, acolheu as comemorações do 

centenário do nascimento de Francisco Maria 
Torrão. A celebração da efeméride foi organi-
zada pela Confraria do Cante Alentejano com o 
apoio da Câmara Municipal de Serpa, e incluiu 
uma tertúlia referente ao Orfeão de Serpa, Ban-
da Municipal de Serpa, Rancho Coral de Serpa e 
Serpes Orquestra Jazz. 

A iniciativa foi animada com as interpretações 

do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo 
de Serpa.

Armando Torrão, filho do homenageado, re-
cordou momentos vividos, em especial com os 
músicos que o acompanhavam, onde a “exigên-
cia” era a palavra de ordem.

A Casa do Cante esteve cheia para ouvir falar de 
Francisco Maria Torrão, mas também para celebrar 
os cinco anos da inscrição do Cante na lista do Pa-
trimónio Imaterial da Humanidade da Unesco.

Inscrições 
nas freguesias

Oficinas 
Sénior 

A criação das Oficinas Sénior nas fregue-
sias do concelho de Serpa pretende ser uma 
resposta social e cultural, que visa contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida de to-
das as pessoas que se encontrem na reforma 
ou pré-reforma, através do enriquecimento 
dos seus tempos livres. 

O projeto será desenvolvido pelo Municí-
pio de Serpa, em conjunto com as Juntas e 
Uniões de Freguesia do concelho, e destina-
-se a toda a população sénior do Concelho, 
preferencialmente para maiores de 50 anos, 
não exigindo nenhum grau de escolaridade.

Pretende oferecer aos alunos um espaço 
socialmente organizado e adaptado às suas 
idades; criar, dinamizar e organizar regular-
mente atividades culturais, de educação não 
formal, recreativas e de convívio; desenvolver 
atividades promovidas para e pelos alunos; 
desenvolver ações para toda a comunidade e 
fomentar e apoiar o voluntariado social.

Em Vila Verde de Ficalho estão abertas as 
inscrições, e conta com uma oferta formativa 
bastante diversificada, que se compõe por 
costura, bordados, pintura, lições de guitarra, 
língua portuguesa e comunicação, relaxa-
mento e meditação guiada, alfabetização e 
informática.  

O Parque Infantil do Jardim Mu-
nicipal de Serpa destina-se exclu-
sivamente a crianças, e os equi-
pamentos estão preparados para 
serem utilizado por crianças com 
idades compreendidas entre os 3 
e os 12 anos. 

Devido ao uso indevido, por 
adolescentes e adultos, alguns 
equipamentos estão recorren-
temente danificados, pelo que 
apelamos à colaboração de todos 
para manter o parque infantil em 
boas condições.

Jardim Municipal

Parque Infantil
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Rota do Guadiana 
promove

Família 
ao lado

A Rota do Guadiana – ADI aderiu ao proje-
to “Família ao lado” (Next Door Family EU), na 
sua mais recente edição de 2019 e vai realizar 
em Serpa uma iniciativa inédita.

No próximo dia 24 de novembro, várias 
famílias de Serpa vão receber em sua casa, 
famílias imigrantes, com o objetivo de pro-
mover valores multiculturais e valorizar a di-
versidade cultural, ao mesmo tempo que se 
criam novos modelos de aproximação entre 
grupos, prevenindo discriminação e exclusão 
racial, religiosa e étnica.

O evento, dinamizado em Portugal pelo 
Alto Comissariado para as Migrações (ACM), 
tem vindo a acontecer em território nacional 
desde 2012, envolvendo desde então mais 
de oito países da União Europeia.

A família autóctone (que acolhe, que rece-
be) será anfitriã e receberá no seu lar uma 
família estrangeira, para um almoço-convívio 
em que a gastronomia e cultura portuguesas 
estarão em destaque.  

Apela-se desde já à participação das fa-
mílias que residem no concelho de Serpa a 
participarem, quer na qualidade de famílias 
anfitriãs, quer na qualidade de famílias imi-
grantes. 

Os intervenientes terão ao seu dispor, um 
assistente de projeto, que servirá como apoio 
antes e no decorrer do evento.

A iniciativa está enquadrada no âmbito do 
projeto SerpAcolhe, cofinanciado pelo FAMI 
e pela Câmara Municipal de Serpa.

Os caminhos até aos eco-
pontos de Vale de Vargo es-
tão a partir de agora marcados 
no chão. Para que ninguém se 
perca pelo caminho, os alunos 
do 1.º ciclo da EB1 de Vale de 
Vargo pintaram nas ruas “Pega-
das ecológicas” que indicam, 
relembram e reforçam a impor-
tância da redução do consu-
mo de plástico. Esta atividade 
faz parte do projeto “Usa o teu 
talêgo” que a Baal17 – Compa-
nhia de Teatro se encontra a di-
namizar desde setembro, e até 
janeiro de 2020, na localidade.

“Usa o teu talêgo”, é um pro-
jeto de educação ambiental 
que utiliza este objeto cultural 
endógeno como elemento ca-
talisador e o teatro como for-
ma de unir a comunidade em 
torno da ideia: os “meus ges-

tos” têm impacto no planeta 
inteiro. A partilha de estórias e 
memórias à volta do talêgo e a 
revitalização deste objeto em 
detrimento do saco de plástico; 
ensinar e dar a oportunidade a 
cada criança de construir o seu 
próprio talêgo, reaproveitando 
e reciclando roupas usadas; a 
dinamização de uma Oficina 
de Teatro; a construção e apre-
sentação de um espetáculo de 
teatro com a comunidade são 
atividades a serem desenvol-
vidas. 

O projeto propõe-se a envol-
ver não só a população infantil 
mas toda a comunidade, com 
a óbvia intenção de promo-
ver a relação inter-geracional 
e de transformar cada criança 
num agente de mudança. Cada 
adulto trabalhador e apressa-

do, com pouco tempo para se 
preocupar com os pequenos 
gestos do dia-a-dia, precisa 
de uma criança atenta para o 
relembrar da importância do 
amanhã e que cada pequena 
ação tem repercussões enor-
mes. 

A Baal17 – Companhia de 
Teatro foi umas 14 entidades 
em Portugal apoiadas no âm-
bito do projeto cofinanciado 
pela União Europeia “There is-
n´t a PLANet B! Estratégias de 
benefício mútuo e pequenas 
ações para grandes impactos 
nas alterações climáticas”. São 
parceiros na implementação do 
projeto a União de Freguesias 
de Vila Nova de São Bento e 
Vale de Vargo, a EB1 de Vale de 
Vargo e o Grupo Coral Feminino 
As Papoilas do Enxoé.

Educação ambiental — BAAL17

“Usa o teu talêgo”

Crianças de Vale de Vargo marcam caminho até aos ecopontos      

Domingo, 24 de novembro de 2019, às 13H00
Mais informações em:

www.acm.gov.pt/-/familia-do-lado
www.facebook.com/ACMigracoes

Todos os encontros entre famílias terão lugar no

Gostaria de conhecer uma cultura diferente
e fazer novas amizades?
INSCREVA-SE JÁ!

UM ALMOÇO DIFERENTE...
 

FAMÍLIA DO LADO 2019
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destaque destaque
Comemorações dos cinco anos da elevação do Cante a Património Imaterial da Humanidade

Cante Fest de volta à rua entre 22 e 27 de novembro
De 22 a 27 de no-

vembro realiza-se 
o CanteFest, que 

comemora em 2019 os cin-
co anos da elevação a Patri-
mónio Cultural Imaterial da 
Humanidade pela UNESCO.  
A celebração contará com a 
apresentação de livros, co-
lóquios, debates, entrega 
de medalhas e muito Cante. 

No dia 22, na Casa do 
Alentejo, em Lisboa, terá 
lugar a apresentação do 
“Cancioneiro de Serpa”, uma 
interpretação de Cante, na 
Livraria Férin, pelas 17.00 
horas, e uma participação 

de um rancho integrada no 
“Festival Super Bock em 
Stock”, às 19.00 horas, tam-
bém na Casa do Alentejo. 

No dia 23 as comemo-
rações voltam a Serpa, na 
Casa do Cante, pelas 10.00 
horas, com a abertura da 
exposição “Descante”, que 
contará com interpretação 
de Cante. Durante o dia 
decorrerá, por todo o con-
celho, a Rota do Cante. O 
mesmo acontece no dia 24, 
entre as 14.00 e as 20.00 
horas, sendo possível ex-
perienciar Cante, graças à 
Rota que decorrerá no Cen-

tro Histórico de Serpa. 
No dia 25, a Casa do Can-

te recebe a apresentação 
do Museu / Centro Inter-
pretativo do Cante, bem 
como um colóquio sobre 
Cante, no âmbito da relação 
entre a tradição e o turismo, 
e no dia 26, será palco para 
a apresentação do relatório 
do Plano de Salvaguarda do 
Cante para a UNESCO, pela 
18.00 horas, e um debate 
sobre o que mudou nos cin-
co anos de Património da 
Humanidade do Cante.

No último dia das cele-
brações, 27, o Cineteatro 
Municipal de Serpa acolhe, 

pelas 18.00 horas, a ceri-
mónia oficial da comemo-
ração do 5.º aniversário da 
Inscrição do cante Alente-
jano na Lista Representa-
tiva do Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, 
da UNESCO. Seguir-se-á a 
entrega de medalhas aos 
grupos corais signatários da 
candidatura do Cante Alen-
tejano a Património Cultural 
Imaterial da Humanidade 
da UNESCO. A noite encer-
ra com um concerto pelos 
grupos corais do concelho 
e o pianista Ariel Rodriguez, 
com direção de Armando 
Torrão.

Além do programa ofi-
cial, acima descrito, as co-
memorações da efeméride 
iniciam-se logo no dia 9 de 
novembro, com a inaugu-
ração da exposição “Serpa 
Terra Forte – O Cante Alen-
tejano”, na Casa do Alentejo, 
pelas 16.00 horas, que fica-
rá patente ao público até ao 
dia 27 de novembro. Neste 
dia, será apresentado o pro-
grama completo do Cante 
Fest 2019, acompanhado da 
atuação ao vivo de Cante, 
bem como com a degusta-
ção de produtos do conce-
lho de Serpa.

n

Grupos corais dizem de sua justiça

O Cante, cinco anos depois

Cinco anos depois de o Cante ter estado nas 
bocas do mundo, no antes e depois de uma 
cerimónia que muitos emocionou, o “Serpa 
Informação” quis saber, do ponto de vista dos 
grupos corais, o que mudou nos últimos cinco 
anos. O aumento da projeção deste cantar tra-
dicional, é uma das mudanças mais apontadas.

Grupo Coral e Etnográfico 
da Academia Sénior de Serpa
Gracinda Mangas

Sinto que foi uma coisa que já devia ter acon-
tecido há mais tempo. 

Toda a vida gostei de Cante e o cantei. Sin-
to-me radiante, é uma grande felicidade saber 
que é aceite, sobretudo em Portugal, já não se 
fala só do Vira do Norte… 

Somos vistos com melhores olhos. 

Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias”
Mariana Cristina

O reconhecimento dos nossos pares e da 
nossa comunidade. Um reconhecimento que 
não existia.

Grupo Coral Feminino Flores do Chança 
Margarida Castelhano

A entrada do Cante para a lista foi uma coisa 
muito boa, e o Cante Fest também tem sido 
muito bom. (…) O Rancho tinha 22 pessoas, 
agora tem morrido muita gente, e temos pes-
soas doentes. Somos 11 ou 12 elementos. Mas 
vou conseguindo manter o grupo.

Grupo Coral Feminino Madrigal
Maria Etelvina Racha

Eu acho que foi bom, mas temos menos saí-
das agora, não sei o que é que aconteceu. 

As pessoas dizem que gostam do nosso Can-
te, e que os grupos de mulheres também can-
tam bem. Dizem-nos que gostam que cante-

mos, para não deixarmos de cantar e para não 
deixarmos o Cante ir abaixo. 

Rancho Coral Feminino Papoilas do Enxoé
Elisa Drago

O que mudou foi que as pessoas passaram a 
ver o Cante de outra forma. Já não ligavam mui-
to, nem davam grande importância, e agora, até 
os mais jovens têm interesse.

Antigamente o Cante tanto era cantado por 
homens como por mulheres, no trabalho, mas 
mais recentemente começaram a ser só os ho-
mens a cantar nos grupos, e agora há mais Can-
te feminino, e para mim foi muito bom. 

Rancho de Cantadores 
de Aldeia Nova de São Bento
António José Silva

O Rancho, apesar de ter tido sempre muita 
atividade, desde que o Cante foi considera-
do Património da Humanidade, passou a ter 
ainda mais, e proporcionou uma maior visibi-

2015 2016
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destaque
Comemorações dos cinco anos da elevação do Cante a Património Imaterial da Humanidade

Cante Fest de volta à rua entre 22 e 27 de novembro
PROGRAMAÇÃO 2019

Dia 22, sexta-feira . Lisboa
> 17.00 horas 

— Apresentação do Cancioneiro de Serpa e 
interpretação de Cante, na Livraria Ferin

> 20.00 horas 
— Interpretação de Cante, integrada no 
“Festival Super Bock em Stock”, na Casa do 
Alentejo

Dia 23, sábado . Concelho de Serpa
> 10.00 - 22.00 horas 

— Interpretação de Cante: Rota do Cante no 
Concelho

> 17.00 horas 
— Abertura da exposição “Descante”, na casa 
do Cante, com interpretação de Cante                      

Dia 24, domingo . Serpa
> 14.00 - 20.00 horas 

— Rota do Cante no Centro Histórico de Serpa

Dia 25, segunda-feira . Casa do Cante
> 18.00 horas 

— Apresentação do Museu / Centro 
Interpretativo do Cante

— Colóquio: Cante, entre a tradição e o turismo
                     
Dia 26, terça-feira . Casa do Cante
> 18.00 horas  

— Apresentação do relatório do Plano de 
Salvaguarda do Cante para a UNESCO

— Debate: Cinco anos após inscrição do Cante 
na UNESCO — o que mudou? 

Dia 27, quarta-feira . Cineteatro Municipal de 
Serpa
> 18.00 horas 

— Cerimónia oficial da comemoração do 5º 
aniversário da Inscrição do Cante Alentejano 
na Lista Representativa do Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, da UNESCO

— Entrega de medalhas comemorativas aos 
grupos corais signatários da candidatura 
do Cante Alentejano a Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, da UNESCO

— Espetáculo de Cante Alentejano com a 
participação de grupos corais do concelho de 
Serpa

Programa sujeito a confirmação

lidade do Cante, quer na Europa quer no resto 
do mundo. 

Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa
Liliana Mestre

Para o grupo, logo depois da entrada, foi 
quando tivemos mais oportunidades de sair, e o 
grupo começou a ter mais visibilidade, quando o 
Cante começou a ter mais ênfase. Acho que as 
pessoas estavam um pouco cansadas, e com a 
entrada na lista da Unesco o Cante não mais vai 
cair no esquecimento.  

Grupo Coral e Etnográfico 
Os Camponeses de Pias
António Lebre

O aparecimento de mais grupos. O aparecimen-
to de grupos de jovens que ficaram despertos ao 
perceber que isto era uma tradição nossa…

O cante passou a ser mais divulgado nas redes 
sociais, e ser mais procurado noutros palcos e 
noutras casas onde talvez não se ouvisse Cante. 

Alguns artistas perceberam que as parcerias com 
Cante podiam ser um bom aliado e uma mais valia.

Para nós a mudança não nos afetou, mantemos 
o mesmo dinamismo. 

Rancho Coral e Etnográfico 
Os Camponeses de Vale de Vargo
Horácio Galego

Não mudou nada. Ou pouco mudou. Estivemos 
em Óbidos e nas Caldas da Rainha, e notámos 
que lá há mais aceitação, ou seja, de quem não 
conhecia ou não está habituado a ouvir. Aqui, ou 
se gosta ou não.

Grupo Coral “Os Arraianos” 
de Vila Verde de Ficalho
Nuno Sidoncha

Mudou tudo. O Cante estava maltratado, um 
pouco abandonado. Era rotulado erradamen-
te como uma coisa de taberna, era mal visto. O 
reconhecimento a nível nacional e internacional 
mudou tudo.

Rancho Coral e Etnográfico 
de Vila Nova de São Bento
José Torrão

Mudou muita coisa. Há uma responsabilidade 
maior. De um modo geral foi positivo, pela for-
ma como passou a ser visto, e por entidades e 
pessoas que não ligavam tanto ao Cante. 

Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa
Carlos Paraíba

O Cante começou a ter mais projeção, apare-
ceram mais grupos. Ganhou outros galões outra 
projeção, muito maior do que a que tinha. 

Cante nas Escolas
Patrícia Santos

O que notei mais foi haver mais saídas, mais 
contactos, a oportunidade de atuar com o ran-
cho, de cantar com alguns artistas e noutros 
palcos.

2017 2018
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Fragmento de Dolium 
(talha)

Os dolia (singular: dolium) derivam da época romana 
onde eram utilizados para armazenar vinho, azeite, ce-
reais ou outros produtos e são muito similares às atuais 
talhas típicas do Alentejo.

A peça deste mês foi encontrada na villa romana do 
Monte da Salsa e corresponde a um fragmento de dolium 
que tem a particularidade de apresentar um selo impresso 
na face externa, junto ao bordo, com a seguinte inscrição: 
“(cruz) ECLESI(A)E S(AN)C(T)E MARI(A)E / LACALTENS(IS) 
I(N) AGRIPI”

Esta pode interpretar-se da seguinte forma: Igreja de 
Santa Maria Lacaltense em Agripi. 

Sabe-se hoje que o nome antigo de Moura era Lacalt 
(ou Lacant), portanto esta peça seria destinada ou prove-
niente da Igreja de Santa Maria, situada no bairro ou lugar 
de Agripi em Moura. 

Desconhece-se a localização exata do bairro e da igre-
ja mencionados, mas escavações arqueológicas em Mou-
ra permitiram a identificação de outros fragmentos de do-
lia com a mesma inscrição, fazendo supor que se situaria 
nas proximidades do castelo.

O aparecimento deste fragmento na villa romana do 
Monte da Salsa pode levar a propor-se que esta poderia 
abastecer a referida igreja de Santa Maria com bens agrí-
colas aí produzidos.

Fragmento de Dolium (talha) da Antiguidade Tardia, com inscrição, 
proveniente do sítio arqueológico Monte da Salsa (Serpa, Brinches). 

Exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa.

Serpa assinala

Jornadas Europeias 
do Património

A Câmara Municipal de Serpa celebrou 
as Jornadas Europeias do Património com 
um conjunto de iniciativas destinadas a di-
vulgar o património histórico e etnográfico 
do concelho. 

No dia 27 de setembro inaugurou a 
mostra coletiva de trabalhos infantis “A 
Serpente do Rio Anas”, que vai ficar paten-
te até dia 6 de janeiro de 2020 na Sala Po-
livalente do Museu Municipal de Arqueo-
logia.

No Sábado, 28 de setembro, teve lu-
gar na Casa do Cante a inauguração da 
exposição “Artes in tradição – Um nosso 
património”, centrada na arte da olaria em 

Serpa no século XIX, ilustrada nas páginas 
da revista “A Tradição” (1.º volume – 1899 a 
1901), seguida de uma palestra e debate 
sobre esta temática. 

O último dia, 29 de setembro, levou as 
Jornadas até Vila Verde de Ficalho, para 
arranque de uma nova iniciativa intitula-
da “Arqueologia nas Freguesias: 7 sítios, 7 
histórias”, onde se promoveu a história da 
investigação arqueológica nesta freguesia 
através do visionamento de um programa 
televisivo dedicado ao património arqueo-
lógico local de origem cristã, de uma con-
ferência e de uma visita guiada ao Espaço 
Museológico de Vila Verde de Ficalho.

Placas originais da revista “A Tradição” em exposição

Visita guiada ao Espaço Museológico de Vila Verde de Ficalho



novembro 2019 | Serpa Informação | 11

cultura
Curso

“Os Castelos na História 
e na Arte Portuguesa”
No âmbito das comemo-

rações do Dia Nacional 
dos Castelos, a Câmara Muni-
cipal de Serpa organizou um 
curso de formação, nos dias 
12 e 13 de outubro, sob a di-
reção do historiador Joaquim 
Boiça.  A formação permitiu 
aos cerca de 20 participantes 
aprofundarem a historiografia 
do tema, discutirem o papel 
dos castelos e da Idade Média 
no imaginário coletivo, conhe-
cerem melhor os diferentes 
tipos de castelos no seu con-
texto histórico e debater o va-
lor histórico e patrimonial dos 
castelos. A jornada terminou 
com uma visita interpretada ao 
Castelo de Serpa. Visita guiada ao Castelo de Serpa

Globos de Ouro

“Raiva” melhor filme

O filme “Raiva” foi distingui-
do com o Globo de Melhor Fil-
me, na 24.ª gala dos Globos de 
Ouro, que teve lugar no dia 29 
de setembro, no Coliseu dos 
Recreios, em Lisboa. O ga-
lardão foi recebido por Hugo 
Bentes, um dos protagonistas, 
trabalhador do Município de 
Serpa. Também Isabel Ruth, re-

cebeu o Globo de Melhor Atriz 
pela sua interpretação.

Anteriormente, nos prémios 
Sophia, já havia sido distin-
guido com os galardões para 
melhor filme, melhor atriz prin-
cipal (Isabel Ruth), melhor ator 
principal (Hugo Bentes), me-
lhor ator secundário (Adriano 
Luz), melhor argumento adap-

tado (Sérgio Tréfaut, Fátima 
Ribeiro) e melhor direção de 
fotografia (Acácio de Almeida).

A obra de Sérgio Tréfaut, a 
partir do livro “Seara de Vento”, 
de Manuel da Fonseca, foi ro-
dada no Alentejo, parcialmen-
te no nosso concelho, e contou 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Serpa.

Comemoração

Dia da Música
O Dia Internacional da Música, 1 de ou-

tubro, foi assinalado pelo centro Musibéria 
junto dos Agrupamentos de Escolas do con-
celho de Serpa e do público em geral, à se-
melhança dos anos anteriores.

No dia 1 realizaram-se, para todas as tur-
mas do 5.º e 6.º ano de escolaridade dos 
Agrupamentos de Escolas de Serpa, apre-
sentações sobre o centro Musibéria e de-
monstração de instrumentos musicais e prá-
ticas de dança. A estas atividades somou-se 
a oferta a cada aluno de trabalhos disco-
gráficos criados, gravado e publicados pelo 
Musibéria: Travessia, do duo SingularLugar; 
Pé de Vento, do grupo A Presença das For-
migas e Ararur, do grupo Ararur. 

Ao final da tarde, no Musibéria, os músicos 
argentinos Mauro Ciavattini e Facundo Ce-
deño apresentaram o espetáculo de música 
“Pampa”, baseado em composições originais 
e canções da música popular argentina.

No mesmo âmbito, no dia 28 de setembro, 
apresentou-se no Musibéria o espetáculo de 
música “Natureza Feminina”, com a cantau-
tora brasileira Irene Bertachini, acompanha-
da pela pianista e compositora bielorrussa 
Katerina L’dokova e pelas imagens do artista 
visual brasileiro Lucas Bois.

Hugo Bentes recebe Globo de Melhor Filme
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desporto

Atividade física marca data

Desporto na Escola
O Dia Europeu do Desporto na Escola foi assina-

lado no dia 27 de setembro, e neste âmbito reali-
zaram-se atividades comemorativas em algumas 
escolas do concelho.

O Agrupamento n.º 1 de Serpa dinamizou várias 
atividades desportivas, com o objetivo de promo-
ver o gosto pela prática regular de atividade física 
e sensibilizar os alunos para a urgente mudança 
de atitude face à poluição global do planeta. Na 
EB Abade Correia da Serra, os alunos do pré-es-
colar tiveram uma aula de ioga para crianças; os 
alunos do 1.º ciclo praticaram gira volei; os alunos 
do 2.º e 3.º ciclos realizaram um passeio de B.T.T. 

Na EB de Pias, os alunos foram convidados a 
irem para a escola de bicicleta, patins, skate ou 
outro meio de locomoção movido exclusivamen-
te a força e a destreza físicos e, durante os inter-
valos ou tempos livres, tiveram a possibilidade de 
realizar percursos com sinalizações básicas de 
trânsito. Estas atividades mobilizaram a participa-
ção de cerca de 500 alunos, 24 professores e 6 
assistentes operacionais.

Na Escola Básica de Vila Nova de São Bento 
realizou-se  uma aula de grupo. A iniciativa, uma 
parceria do Município de Serpa com a Escola 
Básica de Vila Nova de São Bento, teve a partici-
pação de todas as turmas da escola e de alguns 
familiares dos alunos, tendo registado um total de 
150 participantes.

Serpa

Rali Flor do 
Alentejo

Realizou-se nos dias 28 e 29 de setembro 
mais uma edição do Rali Flor do Alentejo Cidade 
de Serpa, numa parceria com a Secção de Mo-
torismo da Sociedade Artistica Reguenguense. A 
prova, que contou para o Campeonato Regional 
de Ralis do Sul e para o Desafio KUMHO Portu-
gal, registou muita assistência, quer na especial 
noturna, quer nos troços em terra batida. 

Dos 25 pilotos a concurso, destacaram-se as 
prestações dos dois naturais de Serpa, João Mar-
tins /Pedro Conde, que obtiveram o quarto lugar 
na classificação, e o seu irmão Carlos Martins/
Daniel Amaral que se sagrou vencedor do rali. O 
troféu José Augusto, atribuído ao melhor tempo 
na especial noturna, distinguiu Fernando Peres /
José Pedro Silva.

Vamos conhecer o concelho a pé

Trilho da Azenha 
da Ordem

No dia 20 de outubro rea-
lizou-se uma caminha-

da, no âmbito do plano anual de 
caminhadas que o Município de 
Serpa está a levar a cabo. 

Com um percurso de 13 qui-
lómetros, de dificuldade média, 

desde o Cineteatro Municipal de 
Serpa até à Azenha da Ordem, e 
novamente até ao Cineteatro Mu-
nicipal, contou com a participa-
ção de 50 caminhantes.

Aliando a prática desportiva 
à fruição do património natural, 

esta caminhada permitiu aos par-
ticipantes apreciar a beleza da 
paisagem desde o núcleo urbano 
até ao rio Guadiana, e desfrutar 
de momentos de convívio.

n

Traje usado pelo Leão do Alentejo Caminhada muito participada 

Formar para qualificar

Nutrição 
desportiva

Nos dias 27 e 28 de setembro realizou-se uma 
formação em Nutrição e Suplementação, promo-
vida pelo município de Serpa em colaboração 
com a Confederação do Desporto de Portugal. 

A formação teve lugar no Cades, em Serpa, 
dinamizada por Ângela Henrique, destinada a 
dirigentes, técnicos, diretores técnicos, técnicos 
de exercício físico e outros interessados, e con-
tou com a participação de 29 formandos. 

Demonstrar a importância da alimentação 
para a promoção e manutenção da saúde, de 
modo a optimizar o treino desportivo, neces-
sidades nutricionais, alimentação para treino e 
competição, alimentação para emagrecimento 
ou hipertrofia e suplementação nutricional foram 
alguns dos temas abordados.
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Pias e Serpa 

Corta mato 
escolar

No dia 15 de outubro, no âmbito da come-
moração do Dia Mundial da Alimentação, as 
Escolas Abade Correia da Serra e Secundária 
de Serpa organizaram, em conjunto, o Corta-
-Mato Escolar. 

Esta atividade contou com a participação 
total de 198 alunos, desde o 3.º ano até ao 
12.º ano. No mesmo  dia, em Pias, realizou-se 
o Corta-Mato Escolar, com a participação de 
123 alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos.  As iniciativas 
contaram com o apoio da Câmara Municipal de 
Serpa e dos Bombeiros Voluntários de Serpa. 

Os seis primeiros classificados, por género e 
escalão, representarão as respetivas Escolas 
no Corta-Mato Distrital, que decorrerá no dia 
21 de novembro.

Apoios municipais

Desporto
Numa ação simbólica, o Município de Ser-

pa entregou, no dia 9 de outubro, t-shirts para 
aquecimento a 331 atletas do Futebol Clube de 
Serpa, Piense Sporting Clube, Clube Atlético Al-
denovense, Centro Cultura Popular de Serpa e 
Sociedade Luso União Serpense.

O desporto, a atividade física e a promoção da 
saúde e do bem-estar têm vindo a ser encara-
dos como uma área prioritária, pelo que o exe-
cutivo municipal, durante a época 2018/2019, 
disponibilizou subsídios no valor de 105 025,00 
euros aos clubes desportivos. Também às asso-
ciações culturais e desportivas, durante o ano 
de 2019, concedeu apoios na ordem dos 38 100 
euros, e para as iniciativas desportivas pontuais, 
realizadas pelo movimento associativo, verbas 
que ultrapassaram os 9.500 euros.

Dia Mundial do Coração 

Desporto e solidariedade 
de mãos dadas

O Município de Serpa as-
sociou-se à Fundação Por-
tuguesa de Cardiologia, para 
assinalar o Dia Mundial do 
Coração, a 29 de setembro.

A celebração realizou-se 
em paralelo em Serpa e em 
Vila Nova de São Bento, com 
a realização de rastreios de 
glicémia, colesterol, pressão 

arterial e avaliação nutricio-
nal, realização de coração 
humano e uma sessão de ati-
vidade física solidária - “Bate 
Forte Coração – Serpa Con-
celho Solidário”.  

Participaram 70 pessoas, 30 
em Serpa e 40 em Vila Nova 
de São Bento, que contribuí-
ram com 433,50 euros, para a 

Fundação Portuguesa de Car-
diologia.

Esta atividade foi organi-
zada pela Câmara Municipal 
de Serpa, em parceria com a 
Fundação Portuguesa de Car-
diologia e a colaboração das 
Farmácias Central (Serpa), 
Serpa Jardim (Serpa) e Monge 
(Vila Nova de São Bento).

Realização de rastreios

Formação do coração humano em Vila Nova de São Bento
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obras no concelho 
Moção
 
Todos têm direito à liberdade 
e à segurança

De harmonia com o disposto no n.º 1 do 
artigo 27.º da Constituição da República 
Portuguesa, “todos têm direito à liberdade 
e à segurança”. 
Têm chegado ao conhecimento da popu-
lação de Vila Nova de São Bento (e tam-
bém de Vale de Vargo, Pias e Vila Verde 
Ficalho), bem como às respetivas Juntas 
de Freguesia, notícias de que a GNR pre-
para a restruturação dos postos existen-
tes no concelho, apontando tais notícias 
para a extinção do Agrupamento de Pos-
tos, sediado em Vila Nova de São Bento 
e a sua transformação, à semelhança do 
que já aconteceu em Pias e Vila Verde de 
Ficalho, num mero serviço administrativo. 
Entendemos que, além do direito à segu-
rança ser um direito constitucionalmente 
consagrado e garantido, a concretizar-
-se tal reestruturação, nos moldes que 
têm vindo ao conhecimento público, será 
posta em causa não só a segurança das 
populações urbanas atualmente servi-
das por este Agrupamento de Postos, 
mas também de toda uma vasta zona 
de população dispersa e de explorações 
agrícolas, localizadas naquilo que vulgar-
mente se designa como “serra”. Acresce 
ainda o facto de estarmos perante uma 
zona fronteiriça, uma das vias de entrada 
em Território Nacional, de inegável impor-
tância, por Vila Verde Ficalho. 
Mais, a retirada deste e de outros serviços 
públicos de proximidade, não só coloca 
em causa os direitos das populações a 
esses serviços como também, contribui, 
de forma significativa para o aumento da 
desertificação destas regiões. 
Perante tais notícias, a Assembleia Muni-
cipal de Serpa, em sessão de 27 de se-
tembro de 2019, ciente de corresponder 
aos anseios de toda a população do con-
celho, mas muito particularmente das fre-
guesias afetadas, na defesa do bem-es-
tar e direito à segurança das populações, 
decide: 
Aprovar a presente moção, solidarizar-se 
com as populações e respetivas autar-
quias, manifestar o seu apoio às iniciati-
vas já tomadas pela Câmara Municipal 
de Serpa, União das Freguesias de Vila 
Nova de S. Bento e Vale de Vargo, Junta 
de Pias e Vila Verde de Ficalho, exigindo 
das entidades responsáveis (Governo, Mi-
nistério da Administração Interna e GNR) 
a reposição/manutenção das necessárias 
condições de segurança, nomeadamente 
através do reforço de efetivos, ou no míni-
mo, a manutenção das atuais condições. 
Aprovada a presente moção, será remeti-
da ao Presidente da República, Presidente 
da Assembleia da República, Primeiro-Mi-
nistro, Ministro da Administração Interna, 
Comando Geral da GNR, Comando Terri-
torial de Beja da GNR, líderes dos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da Repúbli-
ca, CIMBAL e à Comunicação Social.

Moção apresentada pelos eleitos da CDU, 
na sessão da Assembleia Municipal de Ser-
pa, realizada no dia 27 de setembro de 2019 
e aprovada, por unanimidade.

O Pavilhão Carlos Pinhão foi 
alvo de melhorias ao nível da ilu-
minação e do pavimento, com 
o intuito de continuar a oferecer 
condições de excelência para a 
prática desportiva. 

Esta infraestrutura, um dos 
principais equipamentos despor-
tivos municipais do concelho de 
Serpa, acolheu em 2018 nas suas 
instalações 155 mil atletas, das 
modalidades de andebol, volei-
bol, futsal, boccia, ginástica, ka-
raté, ginástica localizada, zumba, 

strong, boxe e burnfit. 
A requalificação ao nível do 

pavimento contemplou o afaga-
mento, repintura das marcas de 
jogo e acabamento da superfície. 
O investimento, na ordem dos 
23818 75 euros, contou com um 
cofinanciamento de 5 500 euros, 
fruto de uma candidatura efe-
tuada pelo Centro de Cultura Po-
pular de Serpa, ao Programa de 
Reabilitação de Instalações Des-
portivas, do Instituto Português 
do Desporto e Juventude.

Quanto à iluminação, os proje-
tores de halogéneo e de iodeto 
metálico foram integralmente 
substituídos por lâmpadas LED. 
Esta intervenção representou um 
investimento global de 31 977,95 
euros, tendo sido candidatado ao 
Fundo de Eficiência Energética, o 
que resultou numa comparticipa-
ção de 16 801,92 euros, do FEE.

O investimento da Câmara 
Municipal de Serpa na beneficia-
ção deste equipamento foi de 33 
494,78 euros.

Beneficiação

Pavilhão Carlos Pinhão

A obra do Centro Interpretativo do Cante está em curso, com a recuperação de dois edifícios 
adjacentes à Casa do Cante, intervenção considerada essencial para o desenvolvimento do 

Plano de Salvaguarda do Cante Alentejano, no âmbito do seu reconhecimento, pela Unesco, como 
Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

O intuito é criar um espaço expositivo maior e que permita uma utilização mais ampla do espaço.
A intervenção, apoiada pelo Alentejo 2020 e Feder, tem um custo total elegível de 155 335,59 euros, 

sendo o apoio financeiro de 132 035,25 euros.

Centro Interpretativo do Cante

Obra em curso

Obra avança a bom ritmo
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Brinches
> Caminho Municipal 1048, reparação

Serpa

>  Zona Sul, requalificação

> Loteamento do Moinho de Vento, 
execução de infraestruturas elétricas

> Cemitério, pintura de muros, limpeza e 
corte de ervas

> Caminho integrado no circuito de 
transporte escolar, reparação

> Caminho Municipal 1068 (Zona da 
Azougada), reparação

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Centro Interpretativo do Cante, 
requalificação

> Piscina Municipal Coberta, requalificação 

> Travessa das Mal Lavadas, conclusão da 
requalificação 

> Arquivo Municipal, início do reforço da 
estrutura do edifício 

> Parque Desportivo de Serpa, conclusão 
da reparação da cobertura da lavandaria

> Jardim Municipal, reparação de 
bebedouros

> Rua de Santo António, conclusão da 
reparação de sargeta

> Rua Luís de Almeida e Albuquerque, 
Avenida Graça Afreixo, Largo 25 de Abril 
e Praça de São Gens (estacionamentos 
e passadeiras), reforço da sinalização 
horizontal

Vale do Poço
> Troço do arruamento entre a Estrada 

Nacional 265 e a Estrada Municipal 514, 
reposição de asfalto

Pias 

> Rua Jogo dos Paus, requalificação

> Complexo desportivo, pintura

> Zona industrial, execução de 
infraestruturas de água e saneamento

Hortinha
> Antiga escola primária, remodelação de 

casa de banho

Vila Nova de São Bento
> Escola Básica 1.º ciclo, requalificação de 

sala de aula

> Escola Básica 1.º ciclo, pintura do pátio 
(concluído)

Vale de Vargo
> Estrada Municipal 517, limpeza e corte de 

ervas

> Escola Básica 1.º ciclo, pintura do muro

|referente ao mês de outubro| obras no concelho

MERCADOS  
Brinches – 2, 9, 16, 23 e 30
Vila Nova São Bento – 8
Vila Verde de Ficalho – 7
Serpa – 26

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
         01 | Farmácia CENTRAL
02 a 08   | Farmácia SERPA JARDIM
09 a 15   | Farmácia CENTRAL
16 a 22  | Farmácia SERPA JARDIM
23 a  29  | Farmácia CENTRAL
        30  | Farmácia SERPA JARDIM

Vila Verde de Ficalho

> Estrada da Ermida, requalificação de 
passagem hidráulica 

Concelho
> Reparação de calçada

________________________________________

Adjudicações, ajustes diretos e outras 
obras disponíveis para consulta na base 
de contratos públicos online em http://
www.base.gov.pt
_________________________________________

Análises 
à qualidade da água
As análises à qualidade da água podem ser 
consultadas no setor de atendimento da autarquia 
ou no sítio do município em www.cm-serpa.pt.

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de novembro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 13, em Serpa, 
na Sala de Sessões do Município, pelas 17.30 
horas. A ordem de trabalhos estará disponível 
para consulta no sítio do município, em (www.cm-
serpa.pt) com 48 horas de antecedência. A sua 
participação é importante, contamos consigo!
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

Exposição “A Serpente do Rio Anas” . SERPA
Mostra de trabalhos infantis sobre a lenda da Serpis
Sala Polivalente do Museu Municipal de Arqueologia . Castelo de Serpa . 
No âmbito das Jornadas Europeias do Património
Patente até 6 de janeiro de 2020
Org.: Câmara Municipal de Serpa

5.º CENAS DE NOVEMBRO . SERPA 
De 1 a 17 . Cineteatro Municipal de Serpa . Consultar programa próprio 
Donativo livre 
Org. Baal17 – Companhia de Teatro

Cante Fest . SERPA / LISBOA
De 22 a 27 . Consultar programa próprio 
Comemoração da elevação do Cante a Património Cultural Imaterial da Humanidade

Org.: Câmara Municipal de Serpa

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
 Dias 2 e 23 . 11.00 h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Contarelos  . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dias 6, 13, 20 e 27 às 17.30 h

> Mãos na Massa . Oficina de expressão plástica
 Dia 9 . das 10.30h às 12.30 h

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos
 Dia 16 . 11.00 h 

> Lembrar Sophia…
Sessão evocativa de Sophia de Mello Andresen (1919-2019)

   Dia 16 . 11.30 h 

> Tertúlia de Palavras . Contos tradicionais, poesia, música, humor e histórias 

de vida

Dia 20 . 15.30 h

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Musibéria / Câmara Municipal de Serpa

> Oficina de Dança > Com David Vilarinyo (Espanha)
 Dia 13 . 19. 00 h . Estúdio D1 Musibéria . M/08 anos  
 Parceria: Certamen Coreográfico de Madrid

> Espetáculo de Dança > Gran Hermano
  De David Vilarinyo (Espanha)

Dia 16 . 18.30 h . Musibéria . M/06 anos
Vencedor do 32º Certamen Coreográfico de Madrid na categoria Me, 
Myself and I
Parceria: Certamen Coreográfico de Madrid

DESPORTO

Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GINÁSTICA  .  BOCCIA SÉNIOR
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Corrida Sempre Mulher . LISBOA
Dia 10 . Todo o dia
Org.: Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Cancro da Mama, com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa, Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho e Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis

Torneio de S. Martinho de Boccia Sénior . SERPA
Dia 11 . Tarde
Org.: Câmara Municipal de Serpa

III Regata ODIANA . SERPA / MOURA / VIDIGUEIRA
Dias 15, 16 e 17 . Todo o dia 
Org.: Grupo União Safarense, com o apoio dos municípios de Serpa, Moura e Vidigueira

Futsal . SERPA / VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dia 01 – Pavilhão do Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
21.00 h – C. A. Aldenovense – G. D. C. Baronia – Seniores
Dia 15 – Pavilhão do Parque Desportivo de Serpa
21.30h – A. J. Brinches – G. D. C. Baronia – Seniores
Dia 22 – Pavilhão do Parque Desportivo de Serpa
21.30 h – A. J. Brinches – C. A. Aldenovense – Seniores
Dia 29 – Pavilhão do Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
21.00h – C. A. Aldenovense – C. B. Castro Verde – Seniores

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 02 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 7
10.30 h – F. C. Serpa – C. D. Beja – Benjamins
Dia 02 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento – Futebol 7
10.30 h – C. A. Aldenovense – G. D. Amarelejense – Benjamins
Dia 02 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 11
15.00 h – F. C. Serpa – S. C. Odemirense – Sub 23
Dia 03 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 11
10.30 h – F. C. Serpa – Guadiana F. C. - Iniciados
Dia 03 – Parque Desportivo de Pias – Futebol 11
15.00 h – Piense S. C. – C. D. Praia Milfontes – Seniores
Dia 09 – Parque Desportivo de Pias – Futebol 7
10.30 h – Piense S. C. – S. C. Cuba – Benjamins
Dia 09 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento – Futebol 7
10.30 h – C. A. Aldenovense – C. F. Vasco Gama – Infantis
Dia 09 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 7
10.30 h – F. C. Serpa – Despertar S. C. - Infantis
Dia 09 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 11
15.00h – F. C. de Serpa – C. D. Praia Milfontes – Sub 23
17.30h – C. F. União Serpense – Mina S. Domingos – Seniores
Dia 10 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 11
10.30 h – F. C. de Serpa – C. D. Beja – Juvenis
15.00 h – F. C. de Serpa – Piense S. C. – Seniores
Dia 10 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento – Futebol 11
15.00 h – C. A. Aldenovense – C. F. Guadiana - Seniores
Dia 16 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 7
10.30 h – F. C. Serpa – Moura A. C. – Benjamins
Dia 16 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento – Futebol 7
10.30 h – C. A. Aldenovense – C. F. Vasco da Gama – Benjamins
Dia 16 – Parque Desportivo de Pias – Futebol 11
15.00 h – Piense S. C. - C.D. Almodôvar – Sub 23
Dia 17 – Parque Desportivo de Pias – Futebol 11
15.00 h – Piense S. C. – Moura A. C. – Seniores
Dia 23 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 7
10.30 h – F. C. Serpa – C. A. Aldenovense – Benjamins
Dia 23 – Parque Desportivo de Pias – Futebol 7
15.00 h – Piense S. C. – Vasco da Gama F. C. – Benjamins
Dia 24 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento – Futebol 11
15.00 h – C. A. Aldenovense – Piense S. C. – Seniores
Dia 30 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento – Futebol 7
10.30 h – C. A. Aldenovense – Piense S. C. – Benjamins
Dia 30 – Parque Desportivo de Serpa – Futebol 11
15.00 h – F. C. de Serpa – Piense S. C. – Sub 23
17.30 h – C. F. União Serpense – Salvadense – Seniores

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 09 – 12.00 h – C. C. P. de Serpa – N. S. Faro – Iniciados
                15.00 h – C. C. P. de Serpa – Zona Azul Beja – Infantis
                17.00 h – C. C. P. de Serpa – Évora A. C. – Seniores
Dia 23 – 17.00 h – C. C. P. de Serpa – Ginásio do Sul – Seniores
Dia 24 – 17.00 h – C. C. P. de Serpa – Cautchú Odemira - Iniciados


