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A Câmara Municipal de 
Serpa tem vindo a 

promover várias reuniões com 
os trabalhadores não docen-
tes das escolas do concelho, 
no sentido de os esclarecer 
sobre o seu futuro, desenha-
do pelo Governo, aquando da 
imposição da transferência de 
competências na área da edu-
cação, que serão obrigatórias 
em 2021.

As reuniões iniciaram-se 
em dezembro passado e es-
tão a realizaram-se em todas 
as escolas de 1.º, 2.º e 3.º ci-

clo e ainda na secundária do 
concelho. A vereadora com o 
pelouro da Educação, Odete 
Borralho, tem transmitido aos 
trabalhadores a preocupa-
ção que o Município tem com 
a passagem do pessoal não 
docente para os quadros da 
autarquia, preocupação esta 
que se prende com o facto 
de continuar a ser o Ministério 
da Educação a definir o tra-
balho destes funcionários, ou 
seja, apesar de passarem a ser 
trabalhadores do município, 
quem “manda” é o ministé-

rio e as direções das escolas. 
A título de exemplo, no caso 
de serem necessários auxi-
liares de ação educativa para 
determinada escola, e apesar 
da Câmara achar que são ne-
cessárias mais pessoas, quem 
define este número é a dire-
ção da escola, com base nos 
rácios impostos pelo ministé-
rio.

Das conversas já realizadas, 
a grande maioria dos traba-
lhadores conhece o cenário 
que se avizinha e está muito 
apreensiva.

Odete Borralho, vereadora 
da Educação da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, participou no 
início do mês de janeiro, numa 
conferência de autarcas, que 
teve lugar no Porto, com o ob-
jetivo de discutir a transferên-
cia de competências para as 
autarquias.

Desta reunião saiu a exi-

gência de suspensão da data 
(2021) que as câmaras têm 
para assumir as novas compe-
tências transferidas do Estado 
materializada num documen-
to, assinado por vários autar-
cas, e que será entregue ao 
governo.

A transferência de compe-
tências na área da educação, 

que passará obrigatoriamen-
te para os municípios no iní-
cio do ano letivo de 2021, é 
uma das questões que maior 
apreensão causa. 

n

Reuniões 
descentralizadas 

Executivo 
em Brinches

O Executivo da Câmara Municipal de Ser-
pa esteve Brinches, no dia 8 de janeiro, para 
uma reunião com o Executivo da Junta de 
Freguesia e uma visita à localidade.

Realizou-se também atendimento aos mu-
nícipes, e uma reunião de Câmara pública, no 
Centro Cultural de Brinches.

Promoção do turismo

Reunião com 
empresários

Transferência de competências

Reunião com pessoal 
não docente

Serpa participa em reunião nacional

Transferência de 
Competências

O Município de Serpa promoveu a realiza-
ção de uma reunião com a ERT - Entidade 
Regional de Turismo e vários empresários, 
no dia 10 de janeiro, no edifício dos Paços do 
Concelho. 

Promover a criação de pontes de diálogo 
entre empresários interessados em investir 
no concelho, em áreas de desenvolvimento 
estratégico, foi um dos objetivos.

A liderar a reunião esteve Tomé Pires, pre-
sidente da Câmara Municipal de Serpa, e 
Seia da Silva, da ERT.

Reunião com trabalhadores da Escola de Vila Nova de S. Bento

Executivo em Brinches

Reunião com possíveis investidores
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As produções agroali-
mentares do conce-
lho de Serpa são um 
dos nossos principais 
recursos e uma das 
bases para a promo-

ção do desenvolvimento do territó-
rio, trazendo reputação, diferencia-
ção e criando dinâmicas económicas 
estruturantes, associadas também ao 
património e ao desenvolvimento do 
turismo. Temos, efetivamente, pro-
dutos excelentes e diversificados, do 
pão ao vinho, do mel aos enchidos, 
do azeite às ervas aromáticas e claro, 
o queijo, esse tesouro artesanal que 
é uma das nossas imagens de marca. 
Temos um património cultural imen-
so, temos uma essencial identidade, 
ligada profundamente à terra, porque 
a terra continua a ser o nosso deter-
minante bem. É à terra que devemos 
o que somos e o que fazemos, é pela 
terra e pelas formas como a utiliza-
mos que depende o nosso futuro. 
Uma utilização que tem que ser cada 
vez mais sustentável, nas suas múlti-
plas possibilidades. E eficiente, inova-
dora e competitiva, a Feira do Queijo 
do Alentejo é verdadeiramente um 
exemplo do que podemos fazer no 
âmbito da mobilização dos recursos e 
do reforço das nossas muitas dinâmi-
cas e potencialidades e da valorização 
do concelho.

n

EDITORIAL
Terra, património 
e valorização do concelho 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Vereadores visitam a obra do Mercado Municipal

Em matéria de agricultura 
intensiva e superintensiva, “a 
preocupação da população 
é a preocupação da Câmara”, 
disse Carlos Alves, vice-pre-
sidente das Câmara Munici-
pal de Serpa, durante uma 
sessão pública que decorreu 
na Barragem do Enxoé, no 
passado dia 25 de janeiro, a 
convite do deputado do PCP, 
João Dias. 

O autarca revelou que já 
foram criadas algumas re-
gras, nomeadamente a cria-
ção de uma faixa de pro-
teção de 500 metros junto 
dos aglomerados urbanos 
onde não podem ser plantas 
culturas intensivas e supe-
rintensivas. Contudo, estas 
normas não estão a ser cum-

pridas e “podemos confirmar 
isso mesmo junto a Santa 
Iria, onde existe olival prati-
camente dentro da localida-
de, situação já denunciada”.

Carlos Alves referiu ainda 
que “de acordo com a infor-
mação que temos, o Plano de 
Ordenamento da Barragem 
do Enxoé (em Vale de Vargo), 
já está a ser violado. Temos 
tido vários contactos quer 
com a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), quer com 
a Águas Públicas do Alente-
jo (AgdA) e sabemos que da 
parte da AgdA tem sido feito 
um esforço para que sejam 
dadas respostas à Câmara 
Municipal de Serpa”. Por seu 
lado a APA solicitou mais 
informações ao Município, 

que, entretanto, respondeu. 
Neste momento aguardamos 
resposta por parte desta en-
tidade.

A questão da agricultura 
intensiva e superintensiva 
tem sido uma preocupação 
do Município de Serpa, tendo 
já tomado uma posição pú-
blica em 2018, dando conta 
disso mesmo. Na nota podia 
ler-se que esta matéria “tem 
vindo a ser alvo de grande 
atenção por parte do Municí-
pio de Serpa, sobretudo pela 
falta de informação concreta 
e atual sobre os efetivos im-
pactos ambientais e de saú-
de pública, bem como sobre 
novas plantações a médio 
prazo”. 

n

Acompanhamento de obra

Executivo visita 
obra do Mercado 

Agricultura intensiva e superintensiva

“Estamos com a população”

O Executivo da Câma-
ra Municipal de Ser-

pa realizou, no passado dia 
12 de janeiro, uma visita de 
acompanhamento às obras 
de requalificação do Mercado 
Municipal de Serpa. 

A intervenção neste espa-
ço, uma das maiores a decor-

rer atualmente no concelho, 
representa um investimento 
avultado, e pretende criar 
melhores condições, para 
comerciantes e utentes, e 
dotar o espaço de novas co-
modidades e valências. 

Este novo espaço terá dis-
ponível o Centro Interpretati-

vo do Queijo, bem como uma 
loja do Queijo, uma loja de vi-
nhos, uma padaria, um café, 
talhos, entre outros. Estará 
ainda disponível a praça da 
alimentação e uma cozinha 
experimental. 

n
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Novos 
equipamentos

Formação de 
funcionários

Redução é a aposta

Biorresíduos em debate 

No âmbito da aquisição de equipamentos de 
proteção coletiva, a autarquia adquiriu, durante 
o ano de 2019, um conjunto completo para exe-
cução de descidas a espaços confinados em se-
gurança, composto por um tripé Kratos com ar-
nês, guincho com cabo de 20 metros e cabo de 
aço retrátil, num investimento de 1 319,57 euros. 

No dia 7 de janeiro, decorreu uma pequena 
ação de formação, gratuita, concedida pela em-
presa fornecedora do equipamento, aos 18 tra-
balhadores do serviço de águas e saneamento 
e a três trabalhadores das piscinas municipais. 

Pretende-se com a aquisição deste equipa-
mento, que as descidas efetuadas pelos traba-
lhadores da autarquia, a coletores de esgoto e 
a tanques de compensação, possam ser feitas 
com toda a segurança e que, em caso de doen-
ça súbita ou indisposição, o trabalhador esteja 
protegido com um equipamento que simul-
taneamente tem a função de resgatar a vitima 
do local confinado, rapidamente e, sem esforço 
para o socorrista.

A Câmara Municipal de Serpa 
esteve representada pelo verea-
dor Francisco Godinho, numa re-
união para debater a estratégia 
de implementação de recolha 
seletiva de biorresíduos, realiza-
da no dia 6 de janeiro, na sede 
da Cimbal – Comunidade Inter-
municipal do Baixo Alentejo. 

Para a Câmara de Serpa a 
grande aposta é a redução na 
produção de resíduos, com foco 

na prevenção da sua produção. 
Durante o encontro os repre-

sentantes dos municípios tive-
ram a oportunidade de expor as 
suas preocupações, de modo a 
que a estratégia nacional a defi-
nir contemple as especificidades 
dos territórios de baixa densida-
de. 

A reunião pretendeu igual-
mente esclarecer que os bior-
resíduos produzidos sejam en-

caminhados para um destino 
adequado, em que se possa 
beneficiar do composto de qua-
lidade produzido e da energia 
renovável. 

Presidido pela secretária de 
Estado do Ambiente, Inês dos 
Santos Costa, o encontro, con-
tou com a presença de eleitos e 
técnicos dos municípios do Bai-
xo Alentejo.

n

No 8 de janeiro, o vice-pre-
sidente do Município de Ser-
pa, Carlos Alves, participou 
numa reunião da Cimbal, com 
os autarcas da Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alen-
tejo. 

A reunião focou-se no pro-
cesso de descentralização de 
competências, sobretudo nas 
áreas da Educação e Saúde, 
tendo sido debatidos assun-

tos como a passagem de as-
sistentes operacionais e técni-
cos do Ministério da Educação 
para as autarquias.

A ministra da Moderniza-
ção do Estado e da Admi-
nistração Pública, Alexandra 
Leitão, participou da reunião, 
e foi confrontada por vários 
autarcas sobre o processo de 
passagem de meios humanos 
e materiais, mas sobretudo 

pela falta de informação rela-
tiva aos envelopes financeiros 
associados. A ministra acabou 
por admitir que o processo de 
descentralização previsto até 
2021, tem um prazo “exigente”.

n

Descentralização de competências 

Reunião na Cimbal 

Reunião na Cimbal

Trabalhadores experimentam novos equipamentos
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De 28 de fevereiro a 1 de mar-
ço, o Município de Serpa 

promove mais uma edição da Feira 
do Queijo do Alentejo, no Parque de 
Feiras e Exposições.

Está desde já confirmada a pre-
sença dos queijos nacionais com 
Denominação de Origem Protegida 
(DOP): Queijo Serpa, Queijo de Azei-
tão, Queijo de Castelo Branco, Quei-
jo de Évora, Merendeira de Ovelha 
de Évora, Queijo de Nisa, Queijo 
Serra da Estrela e Requeijão Serra 
da Estrela, bem como a participa-
ção de queijos de todo o país.

De Espanha estarão presentes 
o queijo de cabra de pasta mole, 
que participou na passada edição, 
o Queijo de Cabra Certificado em 
Modo de Produção Biológica, bem 
como os DOP Queso de la Serena e 
Queso Manchego. 

Enchidos, azeite, vinho e mel, 
frutos secos, artesanato e outros 
produtos regionais de qualidade 
far-se-ão representar, bem como 
outros produtos emblemáticos de 
todo o país.

Integrado na Feira decorrerá o 
Concurso “O Melhor Queijo da Fei-
ra do Alentejo”, este ano com uma 
nova categoria, “Inovação”, que visa 
premiar queijos com apresentações 
distintas das tradicionais, valorizan-

do a capacidade empreendedora 
do setor.

Destaque ainda para as oficinas 
de fabrico de queijo, exposição de 
ovinos (caprinos e bovinos) e de-
mostrações de tosquia de ovelhas.

As tasquinhas voltarão a ofere-
cer aos visitantes gastronomia e 
petiscos locais. Atividades culturais 
e animação musical completam o 
programa, destacando-se as pres-
tações dos grupos concelhios de 
Cante Alentejano, Património Cultu-
ral Imaterial da Humanidade desde 
2014.

A Semana Gastronómica do 
Queijo decorrerá de 21 de fevereiro 
a 1 de março, com os restaurantes 
e hotelaria do concelho a apresen-
tarem ementas com pratos onde se 
inclui o queijo e produtos derivados. 
Este ano os pratos que integram a 
Semana Gastronómica estarão em 
destaque nas plataformas digitais.  

A Feira do Queijo do Alentejo é 
organizada pela Câmara Municipal 
de Serpa, em parceria com várias 
entidades locais e regionais e vai ser 
promovida no próximo dia 8 de fe-
vereiro, na Casa do Alentejo, em Lis-
boa, com a presença do grupo Os 
Alentejanos e do Rancho de Canta-
dores de Aldeia Nova de São Bento.

Serpa recebe XIX edição

Feira do Queijo 
do Alentejo

PROGRAMA 2020 

Sexta-feira, 28 de fevereiro
11.00h Cerimónia de Abertura 
11.30h 5.º Concurso de Ovinos de Raça Île de France > Pavilhão dos Ovinos 
11.30h “A Queijaria vai à Feira” – Oficina prática de queijo > Stand da EPDRS 
– Pavilhão Principal 
12.00h Receção aos convidados e expositores > Academia do Queijo – 
Pavilhão Principal 
14.00 h – 15.30h Sessão técnica: Apresentação do projeto “iCheese –
Cynara Innovation for best Cheese” Academia do Queijo  > Pavilhão Principal 
(ver programa específico) 
14.30h Demonstração de Tosquina > Pavilhão dos Ovinos
16.00h – 17.00h Oficina de Cozinha Academia do Queijo > Pavilhão Principal 
(ver programa específico)
17.00h “A Queijaria vai à Feira” - Oficina prática de queijo > Stand da EPDRS 
– Pavilhão Principal
17.00h Demonstração de tosquia (org. ACOS) > Pavilhão dos Ovinos
19.00h – 20.00h Encontro de Corais Alentejanos e desfile > Pavilhão 
Principal e Pavilhão das Tasquinhas
22.00h -24.00h Soulmate (covers) > Pavilhão das Tasquinhas
24.00h-02.00h Remember Night com DJ Jó Cruz > Pavilhão das Tasquinhas  
02.00h Encerramento 
Em simultâneo:
16.30h 6.º concurso “O Melhor Queijo da Feira do Queijo” (categoria Serpa 
DOP) > Instituto Politécnico de Beja > Escola Superior Agrária de Beja – 
Laboratório de Análise Sensorial

Sábado, 29 de fevereiro
9.00h – 13.00h 6.º Concurso “O Melhor Queijo da Feira do Queijo” > Centro 
de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa
11.00h Demonstração de tosquia (org. ACOS) > Pavilhão dos Ovinos
11.00h - 12.00h Emissão Especial Casa do Cante (ver programa próprio) > 
Academia do Queijo - Pavilhão Principal
12.00h “A Queijaria vai à Feira” – Oficina prática de queijo > Stand da EPDRS 
– Pavilhão Principal
14.00h - 15.00h Sevilhanas > Musibéria
14.30h Demonstração de tosquia (org. ACOS) > Pavilhão dos Ovinos
15.00h – 16.00h Oficina de Cozinha Academia do Queijo > Pavilhão Principal 
(ver programa específico)
16.00h – 18.00h Encontro de Corais Alentejanos > Pavilhão Principal e 
Pavilhão das Tasquinhas  
16.30h “A Queijaria vai à Feira” – Oficina prática de queijo > Stand da EPDRS 
– Pavilhão Principal
17.30h – 18.00h Novos Talentos – João Calado > Pavilhão das Tasquinhas
18.00h – 19.00h Sessão técnica “A sustentabilidade territorial da produção 
de leite” Academia do Queijo > Pavilhão Principal (ver programa específico)
21.00h – 22.00h Animação musical com Filipe Alves
22.00h - 24.00h Espetáculo musical “Tributo a ABBA ABBAMIA” (covers) 
24.00h - 02.00h Saturday Night DJ Shock
00.20h Encerramento

Domingo, 1 de março
9.00h  VIII Rota do Queijo - passeio BTT, participação gratuita e aberta 
a todos os interessados (consultar cartaz especifico; inscrições e mais 
informação através de btt.luso@gmail.com ) > Pavilhão Carlos Pinhão
10.30h Workshop de Cães de Pastoreio (APUCAP) > Pavilhão dos Ovinos 
11.00h – 13.00h Academia do Queijo > Pavilhão Principal (ver programa 
específico)
Apresentação do Centro Interpretativo do Queijo Serpa 
Apresentação do projeto “ Portugal Cheese Trail” 
12.00h “A Queijaria vai à Feira” – Oficina prática de queijo > Stand da EPDRS 
– Pavilhão Principal
14.30h Demostração de Cães de Pastoreio (APUCAP) > Pavilhão dos Ovinos 
15.00h – 16.00h Concerto da Banda Filarmónica de Serpa > Pavilhão das 
Tasquinhas
15.00h Entrega dos prémios do 6.º Concurso de Queijo com apresentação 
dos critérios de avaliação e resultados gerais > Academia do Queijo – 
Pavilhão Principal 
16.00h Desfile de “Os Chocalheiros de Ficalho”
16.00h – 18.00h Encontro de Corais Alentejanos > Pavilhão das Tasquinhas e 
Pavilhão Principal
18.00h – 19.00h Oficina de Cozinha > Academia do Queijo – Pavilhão 
Principal (ver programa específico)
20.00h – 21.30h Espetáculo Musical com Koincidências (música tradicional 
alentejana) > Pavilhão das Tasquinhas
23.00h Encerramento da Feira

Em permanência:
Apresentação de projetos de investigação – Exposição em Painéis» Academia 
do Queijo – Pavilhão Principal
Artesanato ao vivo 
Animação circulante com “Da Cruz One Man Band” e “Os Caprichosos”
Programa sujeito a alterações, em constante atualização no facebook Serpa Terra 
Forte e em www.cm-serpa.pt
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Câmara promove hábitos saudáveis

Fruta nas escolas
A Câmara Municipal de Serpa está a imple-

mentar um projeto de distribuição gratuita de 
fruta em todas as escolas do 1.º ciclo do conce-
lho. O projeto abrange um total de 447 crianças 
e decorre até ao dia 19 de junho, com o objetivo 
de promover o consumo de fruta por parte dos 
mais pequenos, ao mesmo tempo que se criam 
hábitos saudáveis.

Maçã starking, pera rocha, banana e clemen-
tina e/ou tangerina são as frutas a serem dis-

tribuídas, duas vezes por semana, às terças e 
sextas-feiras, em todas as escolas.

A fruta, adquirida a um fornecedor local, com 
adjudicação efetuada mediante concurso pú-
blico, representa um investimento no valor de 
4 465,98 euros.

Este projeto resulta da aprovação de uma 
candidatura que o Município de Serpa efetuou 
ao regime de Fruta Escolar, do IFAP – Instituto 
Financiamento da Agricultura e Pescas. 

Projetos educativos

Rede 
de educação

Odete Borralho, vereadora da Educação da 
Câmara Municipal de Serpa, participou na pri-
meira reunião de 2020 da Rede Intermunicipal 
de Educação, realizada no dia 20 de janeiro, nas 
instalações da Cimbal – Comunidade Intermuni-
cipal do Baixo Alentejo. 

Realizou-se o balanço das atividades desen-
volvidas nos municípios, agrupamentos de esco-
las, e escolas profissionais, no passado ano de 
2019, onde se evidenciou a candidatura Intermu-
nicipal ao Alentejo2020, na área da Promoção do 
Sucesso Escolar, que contou com financiamento 
comunitário.

Abordaram-se nesta reunião as atividades 
previstas para 2020, e foram também apresenta-
das duas iniciativas na área da educação, o Pro-
jeto “CriAtividade – Problem solvers em ação”, 
vocacionado para a promoção da criatividade e 
inovação, e o Projeto “ColorADD.Social”, que pro-
move o rastreio do daltonismo nos alunos do 3.º 
ano, ambos apoiados pelo Programa Portugal 
Inovação Social. 

Prevenção primária

Des(Cobre) O Teu Corpo 

Centro Histórico

Recolha 
à porta

A Câmara Municipal de Serpa é parceira do proje-
to Des(Cobre) o Teu Corpo, um projeto de prevenção 
da violência e do abuso sexual, promovido pela Uni-
dade Local de Saúde do Baixo Alentejo (Ulsba), que 
intervém ao nível da prevenção primária da violência 
e do abuso sexual.

Pretende capacitar as crianças do ensino pré-es-
colar, famílias e sociedade, de competências que 
permitam aumentar conhecimentos sobre o corpo 
humano, adequação do contato físico nos diferentes 
contextos de sociabilidade, abuso sexual e recursos 
disponíveis, através de manuais e ferramentas inova-
doras.

O projeto teve a sua primeira edição de janeiro 
de 2017 a maio de 2018, nas freguesias de Vale de 
Vargo, Brinches, Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho, 
em 2018-2019 realizou-se em Pias, onde incluiu três 
salas, e este ano está a desenvolver-se em Vila Nova 

de São Bento, em três salas com aproximadamente 
60 crianças, prevendo-se a realização de sete ses-
sões temáticas, que visem explorar os temas alvo do 
projeto. As sessões têm como objetivo trabalhar os 
conceitos da identidade/género, corpo, sentimentos 
e emoções, com o recurso a vários materiais, onde 
se incluiu as mascotes do projeto Pax e Júlia. O pro-
jeto terminará em maio com a realização da Feira de 
Recursos, onde as crianças podem contactar com as 
entidades de proteção à infância.

A educação sexual é uma das ferramentas apon-
tadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para 
a prevenção da violência sexual e de género, e por 
isso este é um projeto que o Município de Serpa re-
conheceu como importante para o bem-estar e saú-
de das crianças.

n

A recolha seletiva porta-a-porta de lixo no Cen-
tro Histórico de Serpa, no âmbito do projeto piloto 
“PAYT” (Pagar pelo Produzido), está a ter cada vez 
maior adesão por parte dos moradores. 

Atualmente, os serviços da Câmara estão a rea-
lizar a recolha seletiva em 160 habitações, o que se 
traduz numa média de 40 recolhas diárias.

Recordamos que a deposição de resíduos por 
parte dos moradores está agendada de segunda 
a sábado, sempre entre as 6.00 e as 8.00 horas. À 
segunda, quinta e sábado é dia de deposição dos 
resíduos indiferenciados; à terça e sexta, é a vez do 
plástico e metal; à quarta é dia de papel e cartão; e 
à sexta o dia do vidro.

Alunos participam no projeto do município, comendo um lanche saudável 
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notícias

De 3 a 8 de fevereiro rea-
lizam-se no concelho 

de Serpa as Jornadas Munici-
pais da Educação, promovidas 
pelo Município em parceria 
com os agrupamentos e esco-
las do concelho. 

Realizadas em torno dos 75 
anos do fim do Holocausto, 
pretendem sensibilizar a co-
munidade educativa para as 
novas dinâmicas sociais, inter-
nacionais, nacionais e locais, 
nomeadamente a questão dos 
migrantes que cada vez mais 
integram as nossas escolas, e 
simultaneamente promover a 
educação para a paz, para a 
cooperação e tolerância. 

Integram a programação ati-
vidades com as escolas, pales-
tras, cinema, exposição e tea-

tro. O objetivo destas Jornadas 
passa pela criação de espaços 
para a abordagem e debate 
destas temáticas com a comu-
nidade, e em especial, com os 
jovens do primeiro ciclo.

Palestra na Biblioteca
Integrada nas Jornadas, no 

próximo dia 8 de fevereiro, terá 
lugar na Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra uma 
palestra intitulada “Os judeus 
em Portugal no período da II 
Guerra Mundial”. A mediação 
estará a cargo de Odete Bor-
ralho, vereadora da Câmara 
Municipal de Serpa, e contará 
com dois painéis. O primeiro, 
a cargo de Paula Coelho, do-
cente no Agrupamento de Es-
colas n.º 1, abordará questões 

como a passagem por Lisboa, 
durante a II Guerra Mundial, 
de milhares de refugiados, 
sobretudo judeus, que fugiam 
às garras Hitlerianas. A capital 
passou a ser um ponto de pas-
sagem, ou um porto de abrigo, 
para quem fugiu das suas ter-
ras para se manter vivo. Este 
painel tem como título “Os 
refugiados judeus em Lisboa, 
durante a II Guerra Mundial”.

O segundo painel, sob a 
responsabilidade de António 
Martinho (docente no Agrupa-
mento de Escolas n.º 2), abor-
dará “A comunidade judaica de 
Belmonte”, uma vila da Beira 
Interior, em que a convivência 
entre a comunidade judaica e 
a católica a torna um caso di-
ferente.

Francisco Godinho, vereador da Câmara Mu-
nicipal de Serpa representou o Executivo numa 
reunião realizada no dia 24 de janeiro, na sede 
da Cimbal. Na ordem de trabalho estavam duas 
questões: o processo de migração da TDT e ain-
da o ponto de situação sobre as estações e pos-
tos de correio no Baixo Alentejo.

Em relação à rede de emissores de Televisão 
Digital Terrestre (TDT), esta vai ser alterada para 
possibilitar a introdução do 5G em Portugal. Esta 
mudança, prevista para a primeira semana de 
fevereiro, será gradual, começando do sul para 
o norte do País. No caso de se perder o sinal da 
TDT, basta sintonizar novamente a televisão.

Jornadas Municipais da Educação

Relembrar para refletir

Televisão Digital Terrestre 

Serpa participa em reunião

Ciclo de Cinema

Estrelas em 
Memória

Arqueologia do Concelho

Sete Sítios, 
Sete Histórias

No âmbito do 75 anos sobre o Holocausto, o 
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa levou a 
cabo um ciclo de cinema intitulado Estrelas em 
Memória, com o intuito de relembrar para refle-
tir os 75 anos do Holocausto. “O Rapaz do Pi-
jama às Riscas”, de Mark Herman, “Anne Frank”, 
de George Stevens, “A Vida é Bela”, de Roberto 
Benigni, “A Lista de Schindler”, de Steven Spiel-
berg, “A Rapariga que Roubava Livros”, de Brian 
Perecival e “O Pianista”, de Roman Polanski, fo-
ram as películas exibidas em vários espaços pú-
blicos da cidade de Serpa.

No dia 13 de fevereiro terá lugar, em Vila 
Nova de São Bento, no Sítio das Artes, a sessão 
“Arqueologia nas freguesias: 7 sítios, 7 histórias”, 
aberta a todos os interessados. 

O programa terá início a partir das 14.30 horas 
com o visionamento do filme documental, “Nos 
campos em volta”, realizado por João Botelho, 
com narração de Margarida Vila-Nova, produ-
zido para o Museu Municipal de Arqueologia, 
para contar a história da ocupação humana no 
território de Serpa.

Seguir-se-á a conferência “Vila Nova de São 
Bento: da pré-história à época romana”, a cargo 
do arqueólogo Miguel Serra, da Câmara Munici-
pal de Serpa, e um período para debate sobre 
o tema.

Organizada pelo Município de Serpa, esta 
sessão conta com o apoio da União das Fregue-
sias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo.

O Vereador Francisco Godinho participou na reunião 

fo
to

 c
im

ba
l



8 | Serpa Informação | fevereiro 2020

destaque destaque
Serviço de teleassistência domiciliária

Em casa não estou só 

A GNR apresentou recentemente números relativos à 
Operação Censos Sénior 2019, em que dá conta que 
perto de 10 mil idosos vivem sozinhos no Alentejo. Um 

número que todos os dias aumenta e que de acordo com a mes-
ma fonte, no distrito de Beja, se cifra em mais de 3 500 idosos. 

Em Serpa, há mais de 10 anos que a Câmara Municipal desen-
volve o projeto “Em casa não estou só”, um serviço gratuito de te-
leassistência domiciliária, que acompanha diariamente alguns ido-
sos do concelho.

O projeto nasceu em 2008, com o objetivo de apoiar a popula-
ção sénior e ou dependente, 24 horas por dia, durante 365 dias por 
ano. A pessoa inscreve-se, ou na Câmara Municipal ou na Junta 
de Freguesia da área da sua residência, o processo é avaliado por 
técnicos e, caso reúna as condições necessárias, é-lhe atribuído 
um aparelho de teleassistência.

No fundo trata-se de uma ligação a uma Central de Atendimen-
to que os beneficiários podem contactar à distância de um “click”, 
em caso de acidentes domésticos, problemas de saúde, pânico, 
roubos, incêndio ou outros. Mas não só. A Central de Atendimento 
acaba por ser uma “companhia”, uma voz amiga que ouve quem 
vive sozinho.

A pessoa do outro lado

“No dia do meu aniversário, ligou-me um senhor a dar-me os 
parabéns”, conta Francisca Nogueira, uma das cerca de 20 pes-
soas que utilizam o serviço no concelho. Aos 77 anos, Francisca, 
residente em Vila Verde de Ficalho, foi uma das pioneiras a ter te-
leassistência, e confessa que por diversas vezes teve que a utilizar 
por motivos de saúde.

Rosa Sota, de 92 anos e residente em Brinches, nunca casou e 
dedicou a vida ao trabalho. Começou com 9 anos no campo e mais 
tarde foi servir para um casal, onde permaneceu durante 70 anos. 

Um dia, numa visita da GNR a sua casa, perguntou pela teleas-
sistência. “Ouvi falar na televisão e achei que era uma boa ideia”. 
Um familiar fez o contacto com a Junta de Freguesia de Brinches 
e pouco tempo depois, no início de 2019, instalaram em sua casa 
o aparelho.

Rosa utiliza-o como um relógio de pulso, mas outros utentes 
preferem o uso ao pescoço, tipo colar.

Em Vale de Vargo, a Flor do Enxoé (IPSS) tem tratado do pedido 
para vários utentes que vivem sozinhos.

Marino Piteira, de 86 anos, é um destes casos. Trabalhou no 
campo, foi emigrante em França e hoje cuida da sua casa. Também 
já recorreu à teleassistência por diversas vezes. “Já usei algumas 

vezes por me sentir doente, mas às vezes carrego no botão e falo 
com uma pessoa do outro lado. Outras vezes são eles que telefo-
nam e perguntam se está tudo bem”, conta, acrescentando que 
“sinto-me acompanhado com este aparelho, mais seguro. Caso 
precise está mesmo aqui no meu braço”.

Lourenço das Pazes é viúvo, e também vive em Vale de Vargo, 
numa habitação mais isolada. Ainda trata de alguns animais e faz 
uma vida bastante independente. Tem a teleassistência desde o 
início de 2018. Nunca precisou, mas por vezes fala com a Central 
de Assistência.

Odete Borralho, vereadora da Ação Social da Camara Municipal 
de Serpa refere que “o Município de Serpa tem neste momento 
cerca de 30 aparelhos e não existe lista de espera. Trata-se um pro-
jeto de continuidade que é extensível a todo o concelho. Trata-se 
de uma medida que tem como principal função dar o alerta para 
um momento difícil, mas a teleassistência acaba por ser uma forma 
de minimizar os impactos da solidão junto de uma população mais 
idosa”. 

Para se poder candidatar a este programa o utente tem que re-
sidir no concelho de Serpa, ter 65 anos ou mais e ter telefone fixo. 
As pessoas que vivem sós e que têm menores rendimentos são 
consideradas prioritárias.

n
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destaque
Envelhecimento 
da população

Mais 
nascimentos

vezes por me sentir doente, mas às vezes carrego no botão e falo 
com uma pessoa do outro lado. Outras vezes são eles que telefo-
nam e perguntam se está tudo bem”, conta, acrescentando que 
“sinto-me acompanhado com este aparelho, mais seguro. Caso 
precise está mesmo aqui no meu braço”.

Lourenço das Pazes é viúvo, e também vive em Vale de Vargo, 
numa habitação mais isolada. Ainda trata de alguns animais e faz 
uma vida bastante independente. Tem a teleassistência desde o 
início de 2018. Nunca precisou, mas por vezes fala com a Central 
de Assistência.

Odete Borralho, vereadora da Ação Social da Camara Municipal 
de Serpa refere que “o Município de Serpa tem neste momento 
cerca de 30 aparelhos e não existe lista de espera. Trata-se um pro-
jeto de continuidade que é extensível a todo o concelho. Trata-se 
de uma medida que tem como principal função dar o alerta para 
um momento difícil, mas a teleassistência acaba por ser uma forma 
de minimizar os impactos da solidão junto de uma população mais 
idosa”. 

Para se poder candidatar a este programa o utente tem que re-
sidir no concelho de Serpa, ter 65 anos ou mais e ter telefone fixo. 
As pessoas que vivem sós e que têm menores rendimentos são 
consideradas prioritárias.

n

Pelo segundo ano consecutivo, em 2019, 
nasceram mais crianças no nosso país, Baixo 
Alentejo incluído. Em 2018, de acordo com 
dados compilados pela Pordata, a taxa bruta 
de natalidade (número de nascimentos por 
mil habitantes) foi de 8 por cento no Baixo 
Alentejo e tem vindo a crescer, tal como ao 
nível nacional.

Em Serpa, a tendência é inversa, sendo 
que entre 2016 e 2018 a taxa tem variado en-
tre os 7,1 e os 5,9 por cento.

Além deste dado pouco animador, há ain-
da a acrescentar que por cada 100 pessoas 
em idade ativa (com menos de 65 anos) resi-
dentes no Baixo Alentejo há apenas 21 jovens 
(com menos de 14 anos de idade).  Em Serpa, 
este indicador é igualmente baixo, com 17,3 
jovens por cada 100 pessoas em idade ativa. 

Em Portugal existe um défice demográ-
fico no nosso país e Serpa não é exceção, 
como concelho do interior, esta realidade é 
ainda mais visível.

São necessárias medidas de fundo, que 
passam pela criação de melhores condições 
de vida para as famílias, nomeadamente pelo 
aumento dos salários, pela limitação de ho-
rários de trabalho que possibilitem uma vida 
familiar, permitindo a independência social e 
económica dos agregados familiares.

Por outro lado, é fundamental a criação de 
uma rede pública de creches, gratuitas, para 
crianças até aos 3 anos, sob a responsabili-
dade do Estado. 

No fundo, que o Estado cumpra as suas 
funções sociais no apoio às crianças, aos jo-
vens e às famílias. 

Passos importantes já foram dados neste 
sentido, como o alargamento do pré-escolar 
público, os manuais escolares gratuitos, o 
aumento dos abonos de família, entre outros, 
mas muito ainda há por fazer: a garantia de 
médico e enfermeiro de família a todas as 
crianças, a existência de pediatras e o acesso 
a consultas de psicologia, nutrição, saúde vi-
sual e oral nos cuidados de saúde primários, 
entre muitas outras.

Todos estes fatores influenciam as deci-
sões das jovens famílias na atualidade, e a 
opção de ter um ou mais filhos é cada vez 
mais ponderada, devido à falta generalizada 
de apoios do Estado. 

n

Lourenço das Pazes - Vale de Vargo

Rosa Sota - Brinches

Francisca  Nogueira - Vila Verde de Ficalho

Marino Piteira - Vale de Vargo
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cultura
Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Forma de Queijadas”

Esta peça apresenta um formato redondo com o rebordo 
rendilhado em doze arcos e o fundo com entalhes em forma 
de estrela de anis.

Elaborada em Folha de Flandres, material muito fino e la-
minado, composto por ferro e aço com baixo teor de carbo-
no e revestido com estanho, é muito utilizada no fabrico de 
utensílios domésticos, para acondicionar certos alimentos e 
óleos. 

O processo de execução da peça era feito por latoeiros. 
As técnicas ancestrais, tinham por base o “aprender fazen-
do”: medir, contar, passar o molde para a chapa, cortar e 
moldar numa bigorna de extremidade cónica, ou fieira. Com 
as suas mãos calejadas, estes artífices, martelavam a chapa 
com martelo de madeira, num “tinir” inconfundível dando 
forma a novos objetos ou consertando os que se apresenta-
vam danificados. A peça em destaque, retrata a sua utilida-
de na confeção das tradicionais queijadas de Serpa, assim 
como os outros utensílios do quotidiano como cântaros, 
funis, almotolias, candeias de azeite, caldeiros, alguidares, 
regadores etc. A substituição da Folha de Flandres pelo vi-
dro e plástico, levaram à extinção do ofício tão integrante da 
sua identidade.

“Parece que ainda há pouco tempo se ouvia os sons do la-
toeiro nas ruas, para consertar os tachos” - dito popular.

Museu Municipal de Etnografia 

Forma de Queijadas: Forma de doze arcos, produzida em Folha de 
Flandres pelo latoeiro, e usada na confeção das tradicionais queijadas 
de requeijão. 

Peça oferecida por Cesário Cortez ao Museu Municipal de Etnografia

Cante by

Nuno Côrte-Real

Vila Nova de São Bento

Oficinas Sénior

O maestro Nuno Côrte-Real esteve 
em Serpa, acompanhado pelo Ensemble 
Darcos e pelo Coro Ricercare, para 
apresentar o seu CD Cante, a partir do 
Cancioneiro de Serpa, de Maria Rita Cortêz.

O espetáculo teve lugar no dia 5 de 
janeiro, no Cineteatro Municipal, e entre 
o público, contou com o Secretário de 
Estado das Autarquias Locais, Carlos 
Miguel, o presidente da Assembleia 
Municipal, João Efigénio e vários eleitos do 

município.  A primeira parte do concerto foi 
dedicada a obra de A. Dvorák, e a segunda 
debruçou-se sobre o Cante, do Novíssimo 
Cancioneiro.

O Cancioneiro de Serpa já havia sido 
apresentado ao público pelo maestro 
Nuno Côrte-Real, também com o 
Ensemble Darcos e Coro Ricercare, no 
Encontro de Culturas de 2018. 

n

Tiveram início no passado dia 14 de 
janeiro, em Vila Nova de São Bento, as 
Oficinas Sénior, um projeto da Câmara 
Municipal de Serpa e das Juntas e Uniões 
de Freguesia do concelho.

As oficinas realizam-se no Espaço das 
Artes e, neste momento têm já mais de 
duas dezenas de inscritos.

A oferta formativa passa pela 
informática, costura, bordados, macramé, 
história (Portugal, regional e local), 
trabalhos manuais, alfabetização, entre 
outros.

De referir que este projeto do Município 
pretende ser uma resposta social e 
cultural, que contribui para a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas que se 
encontrem na reforma ou pré-reforma, 
através do enriquecimento dos seus 
tempos livres.

Os interessados podem inscrever-se em 
qualquer altura, nas instalações da União 
das Freguesias de Vila Nova de São Bento 
e de Vale de Vargo.

n

Momento do espetáculo que teve lugar no Cineteatro Municipal 

Apresentação do projeto aos primeiros inscritos 
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cultura
Liberdade e pluralismo

Anne Frank  
uma história para hoje 
A exposição Anne Frank - uma história 

para hoje, inaugurou no dia 18 de ja-
neiro, em Serpa, na Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, e estará patente até 29 de fe-
vereiro.

Integrada na programação das Jornadas 
Municipais da Educação, com início no dia 3 de 
fevereiro, pretende ser um instrumento para 
refletir sobre a preservação da liberdade e dos 
direitos humanos, fundamentais para a existência 
de sociedades plurais e justas. 

Odete Borralho, vereadora da Câmara Municipal 
de Serpa, presente na inauguração, destacou 
que “há algum tempo que queríamos trazer esta 
exposição a Serpa. Este foi o momento ideal para 
o fazer, pois estamos a homenagear as vítimas 
do Holocausto, assinalado no dia 27 de janeiro. 
Temos, enquanto poder autárquico democrático, 
a obrigação de avivar a memória de todos, 
contribuindo para que a comunidade possa refletir 
e construir um mundo mais justo.”

Criada originalmente pela Anne Frank House 
(Amesterdão – Holanda), a exposição apresenta-
se como um instrumento educativo, com o 

objetivo de levar à reflexão sobre o período em 
que o regime nazi esteve no poder e manter viva a 
memória de Anne Frank, cujo diário se transformou 
no símbolo das vítimas de todas as formas de 
discriminação e opressão. 

A história, contada através da perspetiva da 
família Frank, liga-se à história do Holocausto 
a partir do relato de sobreviventes. Contém 
diversos elementos que desafiam a pensar sobre 
as semelhanças e diferenças entre os eventos do 
passado e acontecimentos no mundo atual, com o 
objetivo de estimular a reflexão sobre a importância 
de conceitos como a liberdade, respeito mútuo, 
direitos humanos e democracia. 

Acrescenta-se a importância, para os dias atuais, 
da consciencialização quanto à necessidade de 
uma cidadania participativa para a preservação 
da liberdade e dos direitos humanos, bases 
fundamentais para a existência de sociedades 
plurais e justas.

Poderão ser efetuadas visitas guiadas à 
exposição, de entrada livre, mediante inscrição 
prévia, através do telefone n.º 284 540 290.

No concelho

Dia de Reis 

Orquestra Lusitanus

Mozart em Serpa 
O Cineteatro Municipal de Serpa recebeu, no 

passado dia 29 de dezembro, o “Concerto Musical – 
Wolfgang Amadeus Mozart: a sua vida e obra”, pela 
Orquestra Clássica Lusitanus, com direção artística do 
Maestro Carlos Gonçalves. 

Durante o concerto, cerca de 60 músicos, dois dos 
quais do concelho, revisitaram algumas das obras 
mais conhecidas do célebre compositor. Uma sala 
cheia aplaudiu o espetáculo.

A iniciativa contou com o apoio do Município de 
Serpa. 

n
Agradecimentos finais Serpa

Vila Nova de S. Bento

Vila Verde de Ficalho

Pias

Brinches

Odete Borralho esteve na inauguração da exposição 

O Dia de Reis foi assinalado em todo o Conce-
lho. 
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notícias
Festas
São Sebastião

Aniversário

Meteo Alentejo 

De 16 a 19 de janeiro realizou-se a tradicional 
festa, em honra de São Sebastião, em Vale de 
Vargo, organizada pela Comissão de Festas.

Do programa do segundo dia de festividades 
constou o baile com Ricardo Glória, o espetá-
culo de Toni das Carreiras e a atuação de Duda. 

No dia 18 destacou-se a atuação dos Ranchos 
Corais “As Papoilas do Enxoé”, “Os Camponeses 
de Vale de Vargo”, o espetáculo Musical “Maran-
te”, o fogo de artificio e a atuação da Banda J.

Dia 19, realizou-se missa seguida de procis-
são, em honra de São Sebastião, e venda de ra-
mos. Baile com o Duo Sensações e a atuação 
de Toi Romão encerraram o programa das ce-
lebrações. 

Também em Vila Nova de São Bento teve lu-
gar uma festa em honra de São Sebastião.

No dia 18 de janeiro, o projeto Meteo Alentejo 
comemorou 9 anos de existência, com a rea-
lização de um jantar aberto. O vice-presidente 
do Município, Carlos Alves, esteve presente.

O projeto, que tem como objetivo a divul-
gação em tempo real das condições meteo-
rológicas no Alentejo, conta com estações 
meteorológicas instaladas em várias cidades 
alentejanas. Em Serpa, a Meteo Alentejo dispo-
nibiliza durante o verão, um equipamento que 
é instalado na Piscina Municipal, onde se dá 
conta das temperaturas, em tempo real, obti-
das através da estação metrológica da cidade.

Dinamização do Comércio Tradicional

Natal dá prémios

Exposição “Thresholds

Pintura para apreciar

No dia 7 de janeiro procedeu-
-se ao sorteio dos talões pre-
miados da Campanha Feliz Na-
tal com o Comércio Local, uma 
iniciativa da Câmara Municipal 
de Serpa, que tem como obje-
tivo dinamizar o comércio local.

Participaram na iniciativa 78 
estabelecimentos comerciais, 
resultando num total de 26 094 

talões, equivalentes a um volu-
me de vendas de 391 410 euros.

Os talões premiados foram os 
seguintes: 

000107, 001012, 001522, 
001618, 001749, 002910, 003619, 
004440, 004541, 004593, 
006283, 006734, 008704, 
008705, 008706, 009090, 

009816, 010699, 011510, 012886, 
012973, 013206, 013336, 013721, 
013833, 015907, 016459, 016821, 
017221, 017473, 018411, 018902, 
019434, 020097, 020910, 
022083, 023732, 024132, 
024918, 025187, 025418, 025472, 
029684, 031478, 031861, 
032484, 033899, 035913, 039118 
e 039255.

A exposição de pintura “Thre-
sholds” (Umbrais), de Andrew 
Smith, está patente na Casa do 
Cante de Serpa, de 25 de janeiro 
a 8 de março. 

Com cores saturadas e linhas 

vincadas a negro, o trabalho 
experimental de Andrew Smith 
descreve a qualidade escultu-
ral de Serpa, mostrando a cida-
de de todos os pontos de vista, 
evidenciando o branco das pa-

redes, a cal, o tijolo de burro, a 
pedra, entre outros elementos 
marcantes da arquitetura tradi-
cional. 

n

Momento do sorteio 

Andrew Smith apresentou “Thresholds“
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desporto

Vila Nova de São Bento

Estágio de Karaté 
O Pavilhão Desportivo de Vila Nova de São 

Bento acolheu, no dia 14 de dezembro, um es-
tágio e exames de Karaté-Do. Contou com 80 
atletas, com idades compreendidas entre os 4 
e 65 anos, em representação das escolas de 
karaté-Do de Vila Nova de São Bento, Balei-

zão, Sines, Alverca e Setúbal. 
A iniciativa, organizada pela Escola de Ka-

raté de Vila Nova S. Bento/Instituto ShotoKan 
de Setúbal, contou com o apoio da União das 
Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale 
de Vargo e do Município de Serpa. 

Caminhada em Vales Mortos

Vamos conhecer... 

Barrancos

Encontro 
Sénior 

No dia 26 de janeiro, o município de Ser-
pa promoveu uma caminhada em Vales 

Mortos, no âmbito do plano “Vamos conhecer 
o concelho a pé”.

Sessenta participantes, que o nevoeiro e o 
frio que se fez sentir não desanimou, percor-
reram cerca de 12 quilómetros, numa belíssi-
ma paisagem, pelo coração da Serra de Serpa.

No dia 24 de janeiro realizou-se mais um 
encontro do projeto Fit Sénior, desta feita 
em Barrancos. 

Participaram no encontro trinta e dois se-
niores do concelho de Serpa, das localida-
des de Santa Iria, Hortinha, Pias e Brinches. 

A iniciativa juntou na localidade raiana 
mais de duzentos participantes dos conce-
lhos de Moura, Mourão, Barrancos, Reguen-
gos, Vidigueira e Cuba. 

O encontro integrou uma mega sessão 
de atividade física desportiva, desenvolvida 
por técnicos do município.

Atletismo

Grande Prémio
Realizou-se em Serpa, no dia 14 de dezem-

bro, o primeiro Grande Prémio de Natal em atle-
tismo, organizado pela Casa do Benfica de Ser-
pa, com o apoio do Município de Serpa. 

Participaram na prova 112 atletas, divididos 
por vários escalões, sendo que subiram ao pó-
dio da geral João Cruz, do Beja Atlético Clube, 
Carlos Papacinza, também em representação 
do Beja Atlético Clube, e Nuno Correia, do Clu-
be Desportivo Areias de São João. 

Participantes no estágio em Vila Nova de São Bento

Cerca de seis dezenas de participantes não desanimaram com o nevoeiro 

Participantes no Grande Prémio de Natal 
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Brinches
> Caminho 1048, reparação

> Estrada dos Marianos, limpeza e 
reparação da passagem hidráulica

Serpa
> Zona Sul (zona da Creche), conclusão 

das Infraestruturas elétricas 

> Zona Sul, repavimentação na 
envolvência de novos ecopontos 

> Loteamento da Zona Sul, execução de 
infraestruturas pluviais

> Loteamento do Moinho de Vento, 
execução de infraestruturas elétricas

> Beneficiação do Parque de Campismo, 
alteração da localização do Bikepoint

> Edifício da Divisão Património e Cultura, 
colocação de pavimento

> Centro Histórico de Serpa, instalação de 
corrimão nas Escadas de St. Maria 

> Terreiro D. João I, conclusão da 
reparação de caixa de visita

> Estrada das Amoreiras, substituição de 
placas e lajetas

> Caminhos, manutenção 

> Zona Industrial, limpeza de linha de 
água 

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Centro Interpretativo do Cante, 
requalificação 

> Arquivo Municipal, reforço da estrutura 

> Limpeza e corte de ervas 

Pias 
> Arruamentos, reposição de asfalto

> Linha de água, limpeza 

Vila Verde de Ficalho

> Centro Cultural e Multimédia, 
manutenção

> Casa do Povo, apoio na requalificação 
(em colaboração com a Junta de 
Freguesia)

obras no concelho 
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> Arruamentos, reposição de asfalto 

> Reparação de linha de água

Vila Nova de São Bento

> Arruamentos, reposição de asfalto 

> Árvores, limpeza 

Vale de Vargo

> Arruamentos, reposição de asfalto

> Parque infantil, conclusão 

> Árvores, limpeza

> Sinalética, reposição de sinais e pintura 
de passadeiras 

_____________________________________________________

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 fevereiro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 5, em Serpa, 
na sala de Sessões da Câmara Municipal, 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!

Dê-nos a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos gostaria 
de ver tratados? O que podemos fazer para 
melhorar o jornal?
Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o 
“Serpa Informação” para o endereço de correio 
eletrónico sici@cm-serpa.pt. 

obras no concelho

MERCADOS  
Brinches – 1, 8, 15, 22 e 29
Vila Nova São Bento – 14
Vila Verde de Ficalho – 6
Serpa – 25

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 07  | Farmácia CENTRAL
08 a 14 | Farmácia SERPA JARDIM
15 a 21  | Farmácia CENTRAL
22 a 28  | Farmácia SERPA JARDIM
        29  | Farmácia CENTRAL

REMOÇÃO  DE DEJETOS CANINOS
Contamos com a sua ajuda 
para tornar o concelho mais limpo!
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

CASA DO CANTE . SERPA
Org.: Casa do Cante / Câmara Municipal de Serpa

Exposição de pintura “Thresholds” de Andrew Smith
Patente até dia 8 de março

Jornadas Municipais da Educação . CONCELHO
De 3 a 8 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Arqueologia nas freguesias . VILA NOVA DE S. BENTO
Dia 13 . 14.30h às 16.00h . Sitio das Artes . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

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

> Exposição educativa “ANNE FRANK: uma história para hoje”  
   Patente até 29 de fevereiro . 10.00 h às 13.00 h e 14.30 h às 17.00 h

Visitas guiadas mediante inscrição prévia, que poderá ser realizada através do telefone n.º   
284 540 290 (Biblioteca Municipal)

Org.: Anne Frank House (Holanda) e Câmara Municipal de Serpa

> Cá Dentro . Mindfulness para crianças dos 5 aos 10 anos 

Dia 1 . 11.00 h . Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Contarelos  . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos

 Dias 5, 12, 19, 26 às 17.30 h

> Mãos na Massa . Oficina de expressão plástica
 Dia 8, das 10.30 h às 12.30 h

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

  Dia 22 . 11.00 h

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

> Querida Anne Frank . teatro 
 Dia 3 e 4 . 21.00 h
Org.: En(cena) 

> Espetáculo de Música
   “Pavão Albino” . Pela SAS Orkestra de Rádios

 Dia 15 . 18.30 h  . M/06 anos

Semana Gastronómica do Queijo . CONCELHO
De 21 de fevereiro a 1 de março . Restaurantes aderentes do concelho
Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Desfiles de Carnaval . CONCELHO
Dia 25 . Consultar programa próprio
Org.: Agrupamentos de Escolas do Concelho

Worshop “Biorregiões, uma estratégia integrada de 
desenvolvimento dos territórios rurais” 
Dia 26 . 14.00h às 18.00h 
Org.: D.G.A.D.R., Ass. Rota do Guadiana e Câmara Municipal de Serpa

Feira do Queijo do Alentejo  . SERPA
De 28 de fevereiro a 1 de março . Parque de Feiras e Exposições
Consultar programa próprio 
Org: Câmara Municipal de Serpa

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

Seleção de Ultimate . SERPA
Dia 15 . Consultar programa próprio

Trail Ribeira de Limas . SANTA IRIA
Dia 16 . 09.00 h
Org: Santa Iria Bike Team
Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Fit Sénior . SERPA
Dia 28 . Consultar programa próprio

Org: Câmara Municipal de Serpa

Futebol . TODO O CONCELHO
Dia 01 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa –CCD Bairro Conceição – Benjamins
Dia 01 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – Piense SC – Benjamins
Dia 02 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – Despertar SC – Juvenis
Dia 08 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – SC Ferreirense B – Benjamins
15.00 h – Piense SC – Moura AC - Juniores
Dia 08 – Parque Desportivo de Serpa
15.00h – CF União Serpense SC – FC Albernoense – Seniores
Dia 09 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – Guadiana FC - Iniciados
15.00 h – FC Serpa – SC Cuba - Seniores
Dia 09 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – Despertar SC – Seniores
Dia 09 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00 h – CA Aldenovense – ACD Penedo Gordo – Seniores
Dia 16 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – Despertar SC – Iniciados
Dia 22 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – SC Cuba A – Benjamins
15.00 h – FC Serpa – SC Odemirense – SUB 23
Dia 22 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – CD Beja C – Benjamins
Dia 23 – Parque Desportivo de Serpa
09.30 h – FC Serpa – Barrancos FC - Juvenis
11.00 h – FC Serpa – CD Beja - Iniciados
Dia 29 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – SC Cuba B – Benjamins
Dia 29 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – CF União Serpense SC – GCD Alvito – Seniores

Futsal . SERPA / VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dia 07 – Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
21.00 h – CA Aldenovense – AJ Brinches – Seniores
Dia 21 – Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
21.00 h – CA Aldenovense –GD Baronia – Seniores

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 09 – 15.00 h – CCP Serpa – Portimonense SC – Iniciados
Dia 15 – 17.00 h – CCP Serpa – Costa Doiro Lagos - Seniores
Dia 16 – 11.00 h – CCP Serpa –  CC Loulé - Iniciados
Dia 16 – 17.00 h – CCP Serpa – VFC Setúbal - Seniores

Ténis de Mesa . Casa do Povo . SERPA
Dia 08 – 18.00 h - SLU Serpense - VFC Setúbal


