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Cante Fest
Grande celebração do Cante
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destaque
Centro Interpretativo do Cante

Obra arranca até ao fim do ano

“Prevemos o início da obra do Centro 
Interpretativo do Cante até ao final deste 
ano”, referiu Tomé Pires, presidente da Câ-
mara Municipal de Serpa, durante a apre-
sentação do programa do Cante Fest 2018. 
O valor da obra é de 119 001,32 euros e a 
execução dos trabalhos terá a duração de 
10 meses.

Um objetivo do Município já traçado 
aquando da aquisição de dois imóveis lo-
calizados na Rua dos Quarteis, adjacentes 
à Casa do Cante e aos quais esta ficará li-
gada. O intuito é criar um espaço expositi-
vo maior, que permita uma utilização mais 
ampla do espaço.

Nas novas instalações está prevista a 
criação de uma sala insonorizada para si-
mulador de concerto de Cante Alentejano. 

Este projeto da Câmara Municipal de 
Serpa conta com a parceria da Direção Re-
gional de Cultura do Alentejo na candida-
tura para a museografia, que terá um custo 
de 180 810,00 euros. 

n 

Candidatura de 2 milhões de euros

Área de Acolhimento Empresarial 
de Serpa em expansão 

Encontra-se em fase de 
análise a candidatura do 
município de Serpa para a 
Expansão da Zona Industrial 
de Serpa, cujo valor total de 
investimento ronda os dois 
milhões de euros.

A expansão da zona in-
dustrial prevê a criação de 
77 novos lotes, projetados 
em três fases, destinados a 
atividades económicas, res-
tauração e serviços. 

A candidatura incide so-
bre a primeira fase de ex-
pansão, e contempla um 

prazo de realização dos tra-
balhos de 24 meses. Serão 
cerca de oito hectares, onde 
se pretende construir 25 lo-
tes destinados à indústria, 
armazéns e logística, e um 
lote destinado a serviços.

Este projeto de expansão 
surge porque o atual espa-
ço industrial não consegue 
dar resposta às solicitações 
existentes, pelo que a solu-
ção encontrada pelo muni-
cípio foi a sua expansão. Re-
cordamos que atualmente 
existem 42 lotes atribuídos, 

estando apenas dois lotes 
disponíveis, num momento 
em que a autarquia tem re-
gistados 11 pedidos de ocu-
pação.

Para o município trata-se 
de um projeto estratégico 
fundamental para preparar o 
futuro do concelho de Serpa, 
mas também do Alentejo, 
ajudando a criar atratividade, 
produção de riqueza e, con-
sequentemente, bem-estar 
para as populações.

n
Serão construídos setenta e sete lotes, em três fases

Sala de insonorização permite aos visitantes participarem virtualmente num grupo coral

A construção do Centro Interpretivo do Cante está orçamentada em cerca de 120 mil euros
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E
ste é o lema adota-
do para a ação de 
promoção do co-
mércio local do con-
celho, que pelo 3.º 
ano consecutivo o 

Município de Serpa concretiza du-
rante todo o mês de dezembro. 

Ao apelar para a nossa identidade 
e cultura, pretende-se essencial-
mente valorizar o concelho de Ser-
pa, o que somos, que fazemos e o 
que temos. Valorizar as nossas raí-
zes, os nossos costumes tão nossos. 
Os nossos bons produtos — o quei-
jo, os enchidos, o azeite, o vinho, o 
pão, o mel, tanto e tantos outros — 
o comércio de rua, os restaurantes 
e os cafés, os alojamentos, as lo-
jas tradicionais e os espaços novos 
com projetos muito próprios, numa 
oferta diversificada e de proximi-
dade, alargada a todo o concelho. 
E onde os presentes poderão ser 
mais ou menos personalizados, os 
embrulhos maiores ou mais peque-
nos: todas as prendas de natal são 
especiais. Mais especiais ainda se 
forem feitos e comprados no nos-
so concelho. E vividos aqui, com a 
família, com todos os que a nós se 
juntarem, porque o melhor do Natal 
está mesmo aqui, no concelho de 
Serpa.

Feliz Natal com o Comércio Local!

EDITorIAl
o MElhor Do nATAl 
ESTá no ConCElho 
DE SErPA

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Centro Tecnológico Agroalimentar em Serpa

Apresentada candidatura 
de cerca de 2 milhões
O município de Serpa apre-

sentou ao Alentejo 2020 a 
candidatura para a criação 

do Centro Tecnológico Agroalimen-
tar do Alentejo (CETAA), num inves-
timento total de 1 998 563,39 euros.  

Esta infraestrutura ficará situada 
na área de Expansão da Zona Indus-
trial de Serpa e tem como objetivo 
dinamizar e apoiar as atividades de 
investigação, de desenvolvimento 
tecnológico e de inovação empresa-
rial junto da fileira alargada do setor 
agroalimentar, bem como desenvol-
ver valências tecnológicas e de ges-
tão de apoio às PME. 

Numa primeira fase estão previs-
tas três linhas piloto semi-industriais, 

uma para produtos hortofrutícolas, 
outra para produtos lácteos e outra 
para produtos de pastelaria e panifi-
cação, onde pode ser recriado o pro-
cesso industrial básico.

De acordo com Tomé Pires, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Serpa, com a concretização deste 
projeto “a região fica dotada de uma 
infraestrutura qualificada para a re-
produção de processos industriais e 
que permite, também, incentivar o 
aparecimento de novas empresas” e, 
consequentemente, novos postos de 
trabalho.

Serão membros fundadores do 
CETAA a Câmara Municipal de Serpa, 
Instituto Politécnico de Beja, NER-

BE - Núcleo Empresarial da Região 
de Beja, Associação de Defesa do 
Património de Mértola, Biodamasco 
- Agrupamento de Produtores Bio-
lógicos, Queijaria Eira da Vila, Quei-
jaria Guilherme, Monte da Capela – 
Sociedade Agrícola e Comercial e a 
empresa Trilhos Verdes.

Estão envolvidas neste projeto 
mais de 100 entidades, entre em-
presas, autarquias e instituições, 
locais, regionais e nacionais, des-
tacando-se o apoio da Universida-
de de Évora, do CEBAL e do NERE 
- Núcleo Empresarial da Região de 
Évora e de vários municípios e em-
presas do setor agroalimentar de 
Portugal e Espanha.

Município apresentou candidatura ao programa Alentejo 2020
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Elisa Drago foi uma das intérpretes

notícias

Noite de Fado e Cante

Espetáculo de 
Solidariedade 
a favor dos 
Bombeiros

Teve lugar no passado dia 
9 de novembro, no Salão Po-
livalente de Vale de Vargo, 
uma noite de Fado e Cante, 
promovida pelo Grupo Coral 
Feminino “Papoilas do Enxoé”, 
de Vale de Vargo. A iniciativa 
contou com o apoio da Câma-
ra Municipal de Serpa e União 

das Freguesias de Vila Nova 
de São Bento e Vale de Var-
go. O espetáculo destinava-
se a angariar fundos a favor 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Serpa.

n 

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

Município assina 
Declaração de Lagoa

A vereadora da Câmara Muni-
cipal de Serpa, Odete Borralho, 
participou na Assembleia Inter-
municipal da Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis, que 
decorreu, nos dias 25 e 26 de 
outubro, em Lagoa, nos Açores.

Desta reunião bianual, que 
teve lugar no âmbito do VII Fó-

rum da Rede Portuguesa de Mu-
nicípios Saudáveis e que contou 
com a presença de 34 municí-
pios, saiu uma carta de compro-
missos, intitulada “Declaração 
de Lagoa — Governação Local 
para a Saúde”. A declaração 
expressa o “compromisso dos 
municípios da Rede Portuguesa 

de Municípios Saudáveis com a 
Governação Local para a Saú-
de enquanto fator determinante 
para uma liderança sustentada 
no compromisso político com a 
saúde e qualidade de vida, em 
consonância com os princípios 
subjacentes ao Projeto Cidades 
Saudáveis da OMS”.

Apoio da Câmara de Serpa

Aquisição de veículo
para os bombeiros 

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Serpa ad-
quiriu, em julho deste ano, um 
veículo Tanque Tático Florestal, 
no valor de 168  900 euros. Tal 
só foi possível porque a Câma-
ra Municipal de Serpa, desde o 
primeiro momento, deu o seu 
apoio a esta iniciativa. 

A aquisição deste tanque 
tático florestal surgiu na se-
quência da aprovação de uma 
candidatura efetuada pela as-
sociação ao POSEUR, num valor 
total de 168 900 euros. A com-
participação desta candidatura 

foi de 80 por cento, sendo que 
a Câmara Municipal de Serpa 
contribuiu com 33  780 euros, 
no final de outubro, referente 
a praticamente o total do valor 
remanescente.

Este novo recurso de serviço, 
que não existia na frota da cor-
poração de Bombeiros de Ser-
pa, é de extrema importância, 
uma vez que pode abastecer 
outras viaturas no curso de um 
incêndio, evitando a saída das 
viaturas de combate para abas-
tecimento.

n 

Serpa marca presença
Seminário “Fundação 
do Exército Português”

A Câmara Municipal de Ser-
pa foi convidada pelo Chefe 
de Estado-Maior do Exército, 
General Frederico José Rovis-
co Duarte, a participar no Se-
minário “Fundação do Exérci-
to Português”,  

O evento teve lugar na Aca-
demia Militar, na Amadora, e 
as intervenções estiveram a 
cargo de Mário Jorge Barroca 
e de José Manuel Henrique 
Varandas. Em representação 
da Câmara Municipal de Ser-
pa esteve o presidente Tomé 
Pires.

n 

Vereadora odete Borralho representou o Município

Presidente Tomé Pires no uso da palavra
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notícias

Dia Europeu da Igualdade celebrado em Serpa

Mural alusivo à efeméride

A Câmara Municipal de Serpa, 
em parceria com a Moura Salú-
quia — Associação de Mulheres 
do Concelho de Moura — asso-
ciou-se ao Dia Europeu da Igual-
dade, que se celebrou no dia 24 
de outubro com a criação de um 
mural junto à piscina coberta.

A pintura do mural, que decor-

reu durante a tarde de dia 23, es-
teve a cargo de Telmo Alcobia. 

O município de Serpa esco-
lheu destacar a importância da 
igualdade no desporto, promo-
tora da ética, da inclusão social, 
da cooperação, entre outros va-
lores. Os princípios da igualdade 
de oportunidades na competi-

ção e o direito ao desporto têm 
como objetivo promover a inclu-
são social no estabelecimento 
da igualdade de oportunidades 
e na prevenção e luta contra o 
racismo, a violência e outras for-
mas de discriminação.

n 

o mural, da autoria de Telmo Alcobia, foi implantado no exterior da Piscina Coberta

Concelho Municipal de Educação 

Reunião 
muito produtiva

O Conselho Municipal de 
Educação de Serpa reuniu-se, 
no passado dia 22 de outubro, 
na sala de sessões do edifí-
cio da Câmara Municipal, para 
abordar diversas temáticas, 
nomeadamente o Programa 
Municipal de Combate ao Insu-
cesso Escolar, os auxílios eco-
nómicos e transportes escola-
res, a Componente de Apoio à 
Família, a Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos, a can-

didatura ao Programa Floresta 
Comum, o Programa Eco-Es-
colas, as intervenções nos par-
ques infantis das escolas do 
concelho, as Jornadas Munici-
pais da Educação, entre outros 
assuntos.

Esta reunião foi dirigida pela 
vereadora Odete Borralho e 
contou com a presença de 
vários representantes das es-
colas e de várias entidades do 
concelho.

Vereadora com o pelouro da Educação dirigiu os trabalhos

Na sequência das soli-
citações de reunião, 
por parte da Câmara 

Municipal de Serpa, efetuadas 
nos dias 1 e 12 de outubro, teve 
lugar no passado dia 23 de ou-
tubro, uma reunião com a se-
cretária de Estado Adjunta e 
da Educação, Alexandra Leitão, 
para abordar questões relacio-

nadas com a Escola Secundária 
de Serpa.

Neste encontro, o Ministério 
da Educação comprometeu-se 
a apresentar, nos próximos me-
ses, o projeto de reabilitação da 
escola.

A Câmara Municipal de Serpa 
vai aguardar o cumprimento de 
mais esta etapa, para depois, 

em conjunto com o Ministério 
da Educação, analisar um acor-
do de parceria que dê conti-
nuidade a todo o processo que 
tem como objetivo a requalifi-
cação deste equipamento.

De salientar que este estabe-
lecimento de ensino é da res-
ponsabilidade do Ministério da 
Educação.

A propósito da Escola Secundária

Câmara reúne com 
Ministério da Educação

Presidente Tomé Pires no uso da palavra

Em reunião com o Município, Ministério da Educação comprometeu-se a apresentar o projeto de reabilitação da escola

Teve lugar, entre os dias 17 e 25 
de novembro, a Semana Europeia 
da Prevenção dos Resíduos, à qual 
a Câmara Municipal de Serpa, em 
colaboração com a Resialentejo, se 
associou.

Em Serpa decorreram duas ofi-

cinas: a primeira teve lugar na Aca-
demia Sénior, no passado dia 20 de 
novembro, sob o título “Transfor-
mação de mobiliário”; a segunda 
decorreu no dia 23 de novembro, 
no Centro Escolar de Serpa, com o 
título “Do lixo se faz música”.

Prevenção de Resíduos 2018

Oficinas
de reutilização 

Serpa associou-se à Semana Europeia da Prevenção de resíduos
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A Câmara Municipal de Serpa, 
em parceria com o Ministério da 
Administração Interna e a Asso-
ciação Rota do Guadiana reali-
zou, pela primeira vez, a Receção 
ao Migrante, no passado dia 28 
de outubro, no Pavilhão de Fei-
ras e Exposições de Serpa. Um 
evento em que se pretendeu dar 
mais um sinal de proximidade e 
apoio entre a comunidade local e 
os imigrantes que se instalam no 
concelho.

Do programa constaram diver-
sas atividades, nomeadamente 
uma tertúlia sobre o processo 
de integração na sociedade de 
acolhimento, em particular no 
concelho de Serpa, uma prova 
gastronómica com pratos con-
fecionados por imigrantes, uma 
ação de divulgação e sensibili-

zação sobre o novo regulamento 
da Lei de Estrangeiros, promovi-
da pelo SEF — Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras, e uma tarde 
cultural. 

O evento contou com a pre-
sença da secretária de Estado 
Adjunta e da Administração In-
terna, Isabel Oneto, que ficou a 
par de todo o trabalho que se 
tem vindo a realizar em Serpa 
com esta comunidade, nomea-
damente nos Centros Locais de 
Apoio à Integração de Migrantes, 
em Serpa e Pias.

Apesar de todo este apoio e 
de todo o trabalho em curso, de 
acordo com Tomé Pires, presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa, “no terreno, sente-se a 
falta de meios e recursos”, huma-
nos e materiais, nomeadamente 

da parte da GNR, ACT e SEF, que 
muitas vezes atuam na sequên-
cia de denúncias, mas com es-
cassos recursos, o que leva a que 
muitas das ações não tenham o 
sucesso que seria desejável. 

De referir que o Ministério da 
Administração Interna e o Mu-
nicípio de Serpa são parceiros 
no âmbito do Contrato Local de 
Segurança, que tem como área 
de intervenção prioritária os flu-
xos migratórios destinados a 
suprir as necessidades locais de 
mão de obra agrícola, e os seus 
principais objetivos passam pela 
prevenção do tráfico humano e 
imigração clandestina, a adequa-
ção das condições de trabalho e 
de vida dos imigrantes e a pre-
venção de fenómenos de delin-
quência e criminalidade.. 

Promovido pelo Município de Serpa

Acolhimento e 
integração de migrantes

A-do-Pinto

Mostra de Doçaria
A Mostra de Doçaria de A-do-Pinto volta a realizar-se nos dias 

8 e 9 de dezembro, no Salão Polivalente da localidade. Venda 
de bolos e doces tradicionais, música e animação, farão parte do 
programa.

Esta iniciativa é organizada pela União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio do Município 
de Serpa.

Inscrições abertas

Feira do Queijo
do Alentejo 2019

A Feira do Queijo do Alentejo volta a realizar-se em 2019, nos dias 
22, 23 e 24 de fevereiro, no Parque de Feiras e Exposições de Serpa. 

O certame vai dar a conhecer o melhor das produções agroali-
mentares e da gastronomia local, como os enchidos, o vinho, o azei-
te, azeitonas, mel, doçaria conventual, bem como muito do artesa-
nato regional.

Com a participação de queijos de todo o país, é de destacar a 
representatividade dos queijos nacionais DOP — Denominação de 
Origem Protegida —, bem como a participação de vários queijos 
DOP Espanhóis. 

Da programação prevista para esta edição fazem parte atividades 
de animação para o público jovem, oficinas práticas de culinária com 
queijo, o Concurso de Melhor Queijo da Feira do Queijo, ateliê de 
fabrico de queijo, demonstração de tosquia, concurso de ovinos e 
percurso pela cidade, tasquinhas, Cante Alentejano, música e ani-
mação circulante, entre diversas iniciativas.

A Feira do queijo do Alentejo é organizada pelo Município de Ser-
pa, com a parceria de diversas entidades locais e regionais.

Tomé Pires deu as boas vindas aos imigrantes e às autoridades que participaram na receção

Certame marca o calendário nacional dos produtores de queijo

Evento realiza-se a 8 e 9 de dezembro no Salão Polivalente da localidade

Livro apresentado em Serpa

Abraçar a dor
Filomena Mourinho apre-

sentou, no dia 3 de novembro, 
o seu livro “Abraçar a Dor”, na 
Serpa Lovers. Carlos Alves, ve-
reador do Município de Serpa, 

esteve presente.
A obra foca-se na fibromial-

gia, e em estratégias que a 
autora, que vive com a doen-
ça, partilha sobre “como viver 

bem e feliz” abraçando a dor. 
Uma conversa, em jeito de ter-
túlia, permitiu aos participan-
tes colocar questões, trocar 
experiências e vivências.
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novas da academia
Academia Sénior de Serpa

Oficina de Jornalismo noticia atividade

Entrevista a Francisco Mira, 
coordenador da Academia Sé-
nior de Serpa

Disponibilidade e entrega são 
as palavras de ordem.
Um ano e meio depois de ter 
tomado posse enquanto coor-
denador da Academia Sénior, 
Francisco Mira faz o balanço 
do trabalho realizado. Muitos 
projetos, muitas atividades rea-
lizadas e mesmo muitos sonhos 
que se tornaram realidade. Um 
projeto que envolve um gru-
po etário ainda muito capaz de 
aprender e de ensinar.

Qual era a sua atividade antes 
de ser nomeado coordenador 
da Academia Sénior de Serpa e 
há quanto tempo desempenha 
essa sua nova função?
Anteriormente desempenha-
va as funções de desenhador 

na Câmara Municipal de Serpa. 
Neste momento, estou nestas 
funções há um ano e meio.

E o que pensa desta tarefa à 
frente da Academia Sénior de 
Serpa?
Confesso que quando me foi 
apresentado este desafio, e 
depois de o aceitar, fiquei com 
algum receio de não conseguir 
corresponder eficazmente. Toda 
a minha formação e aprendiza-
gem é na área de desenho e 
arquitetura. Como desde muito 
novo tenho estado ligado ao 
movimento associativo e aí ad-
quiri muitos conhecimentos, es-
sencialmente gerir e potenciar 
projetos que envolvam pessoas 
e as liguem à comunidade. Co-
loquei em prática essa aprendi-
zagem neste projeto Academia 
Sénior e posso dizer que de-
sempenho este cargo com mui-

to gosto e satisfação. 

Qual a sua intervenção no fun-
cionamento da Academia?
A intervenção passa pela pro-
gramação e planificação. Para 
que exista um Plano de Ativi-
dades. O plano é constituído 
pelas propostas elaboradas 
pelos professores e pela coor-
denação. Depois de ser apro-
vado é necessário proceder a 
toda uma logística que garanta 
a execução de tudo o que foi 
planificado. 

É difícil manter a Academia 
num funcionamento normal 
que agrade a todos, professo-
res e alunos?                                                                                                                      
Não tem sido difícil! Tem, no 
entanto, exigido da minha parte 
uma enorme disponibilidade e 
entrega na planificação e dina-
mização das ações.

Qual é a sua opinião sobre os 
alunos da Academia?
É muito positiva. Não julgava 
poder encontrar tanto empenho 
e vontade de fazer e aprender. 
Existe um verdadeiro compa-
nheirismo e amizade. Estão 
sempre disponíveis para cola-
borar em novos desafios, são 
eles, sem dúvida, parte do su-
cesso deste projeto da Câmara 
Municipal de Serpa.

E com tem sido escolher volun-
tários (professores) para que 
a Academia funcione e sejam 
preenchidos os horários das 
disciplinas existentes?
Verificou-se este ano letivo a 
entrada de quatro novos pro-
fessores. Ao serem contactados 
aceitaram, com agrado, faze-
rem parte deste projeto. Posso 
afirmar que durante este perío-

do não me foi difícil preencher 
as vagas existentes.

Que pensa sobre o futuro da 
Academia Sénior?
Penso num futuro muito posi-
tivo, em que se desenvolvam 
ideias e dinâmicas que conti-
nuem a envolver todos, nomea-
damente as comunidades.
Tendo como desafio sermos 
uma instituição e um projeto 
de referência para a comuni-
dade em geral, onde se ensina, 
aprende e partilha conhecimen-
to e experiências. Assim, pers-
petivamos acrescentar sempre 
mais aquilo que já fizemos. É, 
no entanto, importante realçar 
o empenhamento por parte da 
Câmara Municipal de Serpa no 
desenvolvimento e implemen-
tação deste projeto.

Entrevista conduzida por Manuel Lobo,  
aluno  da Academia Sénior de Serpa

A existência de uma grande e varia-
da oferta formativa que se divide 
em várias áreas, todas lecionadas 

por monitores em regime de voluntariado 
e técnicos do município. As áreas privile-
giadas são as línguas, ciências sociais e 
humanas, as tecnologias de informação e 

comunicação, a saúde e as artes. 
Tendo como desafio sermos uma insti-

tuição/projeto de referência para a comu-
nidade em geral, onde se ensina aprende 
e partilha conhecimento de experiências. 
Perspetivamos acrescentar sempre mais 
aquilo que já fizemos.

Foi nesse contexto que para este ano le-
tivo aumentamos a nossa oferta, nomea-
damente em áreas como a culinária, dan-
ça e consciência corporal, teatro, cinema e 
jornalismo. 

Sob a responsabilidade da professora 
Maria João Brasão abraçamos o desafio de 

retomarmos a Oficina de Jornalismo. Com 
isso pretende-se promover o projeto Aca-
demia Sénior de Serpa, mediante o suple-
mento “novas da Academia”, a integrar o 
“Serpa Informação”, com uma periodicida-
de trimestral ou quando se justificar.

Francisco Mira, coordenador da instituição, foi o entrevistado na primeira iniciativa da Oficina de Jornalismo
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O Centro Histórico de 
Serpa recebeu nos 
passados dias 24 a 

27 de novembro o Cante Fest, 
este ano com um formato di-
ferente. O Cante, Património 
Cultural Imaterial da Humani-
dade, cresceu mais uma vez, 
com a sua exaltação em res-
taurantes, tabernas e outros 
espaços mais formais, sempre 
pelas mãos de quem o sabe 

cantar. Grupos corais e popu-
lação mostraram nas ruas da 
cidade como se dá vida a esta 
forma tão popular da cultura 
alentejana.

“Aqui Há Cante” foi a pala-
vra de ordem desta edição, a 
quarta depois de ter sido re-
conhecido pela UNESCO. Pa-
lavras escritas e identificativas 
dos vários espaços comerciais 
da cidade, que se juntaram 

ao município nesta festa. Por 
aí passaram vários grupos de 
cantadores, deixando uma ou 
outra moda, cantando com 
quem o quis fazer, animando 
os espaços e enchendo-os de 
tradição.

Os grupos do concelho apa-
drinharam os de fora do conce-
lho e as relações estreitaram-
se. Os petiscos e o vinho, mas 
em especial o Cante, aproxi-

maram pessoas, que têm em 
comum o imenso Alentejo.

Durante o evento foram 
apresentados vários livros e 
CD, e estiveram patentes ex-
posições na Casa do Cante, 
tendo sido um dos destaques 
desta programação um con-
certo do Quinteto de Cordas e 
Duas Vozes, do Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo, no 
dia 24, na Igreja de São Paulo.

Fica o agradecimento da Câ-
mara Municipal de Serpa a to-
dos os que se juntaram e aju-
daram a tornar o Cante maior, 
em especial aos grupos que 
participaram: 

Academia Sénior de Serpa, 
Os Camponeses de Pias, Coral 
Alentejano de Tunes, Flores do 
Chança (Vila Verde de Fica-
lho), Casa do Povo de Cercal 
do Alentejo, Os Camponeses 

Celebração do Cante

Centro Histórico 
recebe Património Imaterial

Igreja de São Paulo recebeu concerto, pelo Quinteto e Cordas de Duas Vozes do Conservatório regional do Baixo Alentejo, baseado no Cancioneiro de Manuel Dias nunes

Grupo Coral Alentejanos de Tunes na Capela do Mosteirinho Salão nobre do Município encheu-se para receber corais alentejanos Caldeireiros de São João apresentaram-se na Sociedade Filarmónica de Serpa
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notícias

receção a alunos e professores da Academia Sénior

Programa para todas as idades

Feliz Natal com 
o comércio local

O espírito natalício já che-
gou a Serpa com a campanha 
“O melhor do Natal vem do 
concelho de Serpa – Feliz Na-
tal com o comércio local”, na 
qual podem participar todos 
os estabelecimentos de co-
mércio, serviços, alojamento e 
restauração do concelho. 

O sucesso da iniciativa no 
ano transato, que teve um im-
pacto muito positivo no co-
mércio local, traduziu-se na 
atribuição de quase 33 mil 
cupões a cerca de 90 estabe-
lecimentos aderentes. Nestes 
locais, os clientes receberam 
um cupão por cada 15 euros 
em compras.

Este ano a campanha vai de-
correr nos mesmos moldes. 
Os cupões vão ser sorteados 
no dia 5 de janeiro de 2019, às 
10.30 horas, no CADES. Serão 
atribuídos 50 prémios em va-
les, no valor de 100 euros, que 
podem ser utilizados em qual-
quer um dos estabelecimen-
tos aderentes.

O Natal está também de re-
gresso com as iluminações 
decorativas e a música am-
biente em espaços públicos 
da cidade, um Mercadinho de 
Natal com artesãos do conce-
lho, na Praça da República, e 
um programa que inclui espe-
táculos de teatro e atividades 
de animação em Serpa, Brin-

ches, Pias, Vila Verde de Fica-
lho, Vale de Vargo e Vila Nova 
de S. Bento.

“O Natal dos Dinossauros”, 
uma produção do Teatro Bo-
cage, oferece uma aventura 
inesquecível onde os maiores 
de 3 anos podem participar 
numa ceia de Natal com convi-
dados muito especiais: um Ti-
ranossauro Rex, um Braquios-
sauro e um Pteranodonte.

 O Grupo de Teatro de Ani-
mação da Moura Encantada 
convida os mais pequenos a 
conhecer o “Tesouro da Mar-
garida”, uma menina que per-
de um tesouro muito valioso 
e que vai virar tudo de cabeça 
para baixo para procurá-lo.

A associação Muzumbos vai 
desafiar as crianças e suas fa-
mílias a resolver “O Misterioso 
desaparecimento do Sr. Natal”. 
Onde está e quem é, afinal, o 
Sr. Natal? Uma peça de teatro 
que não deixará ninguém indi-
ferente! 

Haverá também muitos ou-
tros momentos de animação 
para crianças e adultos com 
espetáculos que trazem pa-
lhaços, magia, marionetas, 
duendes e, claro, o Pai Natal.

E ainda um grande concerto 
de Natal, promovido pela So-
ciedade Filarmónica de Serpa 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal, terá lugar no Cineteatro 
de Serpa, no dia 15.

de Vale de Vargo, Cantadeiras 
de Redondo, Cantadores de 
Aldeia Nova de São Bento, As 
Ceifeiras de Pias, Coral do Sin-
dicato dos Trabalhadores da 
Indústria Mineira (Aljustrel), Os 
Caldeireiros de São João (Mér-
tola), Os Ceifeiros de Serpa, 
Cantares de Évora, Papoilas do 
Enxoé (Vale de Vargo), Casa do 
Povo de Serpa, Moças da Al-
deia (Beja), Os Vindimadores 

(Vidigueira), Os Arraianos de 
Vila Verde de Ficalho, Madrigal 
(Vila Nova de São Bento), Co-
ral e Etnográfico de Vila Nova 
de São Bento, e ainda aos 
Alentejanos da Damaia e às 
Pequenas Espigas da Cova da 
Moura, que atuaram no dia 23, 
na abertura do Cante Fest, na 
Casa do Alentejo, em Lisboa.

Espaços aderentes: D. Luís, 
Restaurante Alentejano, Serpa 

Lovers, Capela do Mosteirinho,  
Taberna O Fernando, Bar da 
Sociedade Filarmónica de Ser-
pa, Café Família Coelho, Bar 
do Castelo, Adega Molhó Bico, 
Bar da Sociedade Luso União 
Serpense e Café Alentejano.    

n

Caldeireiros de São João apresentaram-se na Sociedade Filarmónica de Serpa Cantadeiras de redondo animaram Sociedade luso união Serpense

Cantares de Évora levaram as suas modas à Câmara Municipal de Serpa

Confraternização e cantorias no Serpa loveres com o Coral do Sindicato dos Mineiros de Aljustrel 

o Pai natal tem presença assegurada em Serpa
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cultura
Formação áudio e muita dança

Trimestre intenso no Musibéria

Técnico de audio, Wladimiro Guerra ministrou a oficina “Fundamentos do design e otimização de sistemas de som”

O Musibéria acolheu, no dia 6 de 
novembro, a oficina “Fundamentos do 
design e otimização de sistemas de 
som”, ministrada pelo técnico de áudio 
Wladimiro Garrido Guerra, destinada a 
estudantes e a profissionais que traba-
lham com sistemas de som.

Foram, fundamentalmente, apre-
sentadas metodologias de otimização 
de sistemas de reforço sonoro, tendo 
em conta os domínios acústico, ele-
troacústico e eletrónico.

A iniciativa teve impacto assinalável, 
atraindo duas dezenas e meia de pro-
fissionais de empresas e de instituições 
públicas dos distritos de Beja e Évora. 

A oficina decorreu no âmbito do pro-
jeto Alentejo Criativo e foi promovida, 
em parceria, pela Cultbéria (associa-
ção gestora do Musibéria), Associação 
de Defesa do Património de Mértola 
(ADPM), Instituto Politécnico de Beja 
(IPB) e Associação Nacional de Jovens 
Empresários (ANJE). Teve o apoio do 
Município de Serpa e financiamento 
dos programas Alentejo 2020 / Portu-
gal 2020, através do FEDER.   

Programação e residências
Neste último trimestre de 2018 a 

dança está em destaque, com diversas 
residências artísticas, oficinas, espetá-
culos e outras formas de apresentação, 
algumas das quais combinadas com 
outras expressões, tais como música e 
fotografia. 

A iniciar esta série, António Torres 
estreou, no dia 13 de outubro, o espe-
táculo de dança “Swan Fake”. O solo 

pretendeu refletir sobre o período da 
história da dança, a partir de meados 
do século XX, quando esta começou a 
emancipar-se da música. António Tor-
res apresentou-nos um corpo híbrido, 
que se afasta da imagem feminina ca-
racterística do ballet clássico. O bailari-
no e coreógrafo esteve em residência 
e também participou, juntamente com 
as bailarinas Bárbara Faustino (profes-
sora do Musibéria) e Camilla Morello 
na performance “Lo Mismo en Otras 
Partes”, que deu origem à exposição 
de fotografia de Joaquim Leal (que está 
patente no Musibéria) e à projeção de 
um vídeo. Estes trabalhos basearam-se 
na obra do pintor espanhol Francisco 
de Goya, “Desastre 23. Lo mismo en 
otras partes”, que retrata os horrores da 
guerra de independência espanhola, 
iniciada em 1808. Ao apresentá-los em 
2018, estabelece-se um paralelo entre 
esse conflito armado espanhol e o cen-
tenário do armistício da Grande Guerra. 

O dia 27 de outubro teve duas ativi-
dades — a oficina “Espiralar”, de Bárba-
ra Faustino e um ensaio aberto do es-
petáculo “Parece que o Mundo”, criado 
pela coreógrafa Clara Andermatt e pelo 
compositor João Lucas. Esta apresen-
tação da companhia de Clara Ander-
matt — uma das mais reputadas insti-
tuições nacionais de dança — fez parte 
da residência realizada em Serpa e per-
mitiu ao público assistir e questionar os 
artistas sobre o processo de criação.

A 3 de novembro realizou-se o solo 
“1’28”, da bailarina espanhola Raquel 
Klein. O espetáculo teve, em simultâ-

neo, música eletrónica, quadrifónica, 
interpretada ao vivo pelos músicos 
catalães Adrià Juan e Albert Tarrats. 
Enquanto, na dança, o corpo em ace-
leração estabelecia uma relação com o 
tempo, na vertente áudio, a música, em 
quadrifonia, estabelecia uma relação 
com o espaço.     

Raquel Klein foi a vencedora da edi-
ção de 2017 do “Certamen Coreográfico 
de Madrid”, com o qual o Musibéria tem 
uma parceria. 

No dia 24 de novembro teve lugar 
nova oficina da professora do Musi-
béria, Bárbara Fausitino, denominada 
“Corpo próprio, própria dança”.

“Serpente infinita” distinguido
O CD “Serpente infinita”, do viole-

tista José Valente, esteve em desta-
que no sítio da internet jazz.pt, tendo 
logrado a atribuição de cinco estrelas. 
Inspirada em textos literários de Ana 
Hatherly, a obra mereceu o seguin-
te comentário do editor, Rui Eduardo 
Pais: “O certo é que se as palavras 
dão contorno e condução à música, 
a viola assume ‘behaviouristicamente’ 
o papel da aludida serpente que se 
desloca em direção ao infinito, zigue-
zagueando pelos três andamentos da 
peça, como se, apesar da separação 
entre partes e correspondentes faixas 
do CD, não houvesse início nem fim, 
cauda ou cabeça”. 

O CD, cuja gravação decorreu no 
estúdio Musibéria após residência 
artística do autor, foi editado pela eti-
queta Respirar de Ouvido.    

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Cadeira de Barbeiro

Cadeira de barbeiro, fabricada no século 
XIX, formada por uma estrutura ferrante e 
madeira de carvalho, à qual se acrescentam 
outros materiais como couro grosso de bo-
vino, lavrado por correeiros especializados 
nesta arte de gravura desenvolvida a partir 
da tradição artística das técnicas mudéja-
res. Os correeiros recorriam frequentemen-
te a motivos antigos, como os polígonos 
estrelados, que se identificam com a figura 
masculina, e que foram gravados no assen-
to desta cadeira. Esta peça em particular 
encontra-se patenteada por M. Bartholo, 
notável correeiro da cidade do Porto e foi 
utilizada na famosa barbearia Bento Cabe-
leireiros em Lisboa, fundada por Bento Ge-
mas, natural de Vila Verde de Ficalho.

Como curiosidade, esta cadeira possui 
um “assento de volta”, peça que permitia vi-
rar o assento manualmente para cada novo 
cliente, de modo a “precaver a transmissão 
de doenças” como era referido popular-
mente por muitos barbeiros.

Cadeira de Barbeiro do séc. XIX com estrutura 
em ferro e madeira, assento e espaldar em couro 
lavrado. 

Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia de 
Serpa, por Bento Gemas, barbeiro de Vila Verde de 
Ficalho

Por motivos de requalificação do Museu Municipal 
de Etnografia, esta peça não se encontra exposta.
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A 4.ª edição de “Cenas de No-
vembro”, programação de teatro 
da Baal 17 decorreu entre os dias 
2 e 18 no Cineteatro Municipal. 
Incluiu cinco espetáculos de tea-
tro, de companhias de diversos 
pontos do país, e um filme sobre 
o “Camino Real”.

Formação de públicos
Esta programação é herdeira 

do “Festival da Folha Caída”, cria-
do em 2006, e teve aumento de 
público este ano, reflexo do pro-
jeto Camino Real que envolveu 
perto de cem participantes da 

população de Serpa. Rui Ramos, 
diretor artístico da companhia, 
confirma esta ideia, realçando 
que a estratégia de trazer a co-
munidade para o palco está “a 
dar bons resultados” na concreti-
zação do “objetivo da Baal 17, que 
é a formação de público”. 

Intercâmbio
A vinda de grupos de teatro de 

diversas regiões só tem sido pos-
sível através de parcerias com 
outras congéneres “e que permi-
tem a realização de espetáculos 
sem a cobrança de cachês”, reve-
lou Rui Ramos. O financiamento 
da Baal 17 — proveniente, fun-
damentalmente, do Município e 
do Ministério da Cultura — não 
é abundante, apesar de ter sido 
pior nos anos da “troika, e só fa-
zendo estes intercâmbios é pos-
sível trazer grupos de outras pa-
ragens”. 

Chegar às pessoas
A preocupação é chegar ao 

público. Foi isso que levou à cria-
ção do Festival da Folha Caída. 
“Na altura” — recorda Rui Ramos 

— “concluímos que para chegar 
ao público não bastava a nossa 
programação habitual e criámos 
esse festival, que decorria em 
outubro e novembro”. Porém, em 
2009, deu lugar a “Novos Palcos”, 
iniciativa que tinha uma peça de 
teatro por mês, ao longo do ano. 
“A decisão de mudar foi tomada 
porque, como a Folha Caída era 
concentrada, achámos que era 
preciso programar para todo o 
ano”. Mas, em 2015, reaparece o 
modelo de espetáculos concen-
trados. “Percebemos que a forma 
desconcentrada trazia gastos 

elevados, pois era preciso mobi-
lizar uma série de recursos todos 
os meses, enquanto da maneira 
concentrada bastava fazê-lo uma 
vez. E voltámos a mudar”, con-
cluiu o diretor artístico.        

 
Diversos projetos
A Baal 17 tem o compromisso 

de promover a formação de pú-
blicos, através da criação de pe-
ças originais, apresentação de es-
petáculos, realização de oficinas 
e colaboração com as escolas. 

Existe um forte estímulo à par-
ticipação da comunidade. Camino 
Real, que nasceu de uma oficina 
de teatro de Serpa, é o exemplo 
mais recente. Mas há outros, por 
exemplo, as oficinas de Vila Verde 
de Ficalho e de Brinches. Sandra 
Serra, da direção de produção, 
explica que “estes projetos são 
propostos a todas as juntas e rea-
lizam-se nas freguesias que res-
pondem favoravelmente”. Nestes 
casos, “trabalham-se textos pro-
duzidos pelos participantes, que 
resultam das suas vivências e, a 
partir daqui, constrói-se coletiva-
mente um espetáculo”. 

“Cenas de Novembro” 

Baal17 aumenta
público de teatro

Formação áudio e muita dança

Trimestre intenso no Musibéria

“António Variações — Entre Braga e Nova Iorque”.

Livro apresentado                                   
na Biblioteca de Serpa

No dia 10 de novembro, a Bi-
blioteca Municipal Abade Cor-
reia da Serra recebeu a escrito-
ra Manuela Gonzaga, que veio 
a Serpa apresentar o seu livro 
“António Variações — Entre Bra-
ga e Nova Iorque”.

A obra, o primeiro e único tra-
balho biográfico realizado em 
Portugal acerca do artista, traça 
o percurso de António Joaquim 
Ribeiro, mais conhecido por An-
tónio Variações, um dos músi-
cos e cantores mais emblemá-
ticos dos anos 80. 

A iniciativa foi organizada pela 
Câmara Municipal de Serpa.

n

Em Zafra, Espanha

Serpa presente em 
Encontro de Arqueologia
A Câmara Municipal de Serpa esteve pre-

sente no X Encontro de Arqueologia do 
Sudoeste Peninsular, realizado em Zafra 

(Espanha), nos passados dias 10 e 11 de novembro.
O arqueólogo municipal, Miguel Serra participou 

neste encontro, que Serpa já acolheu em duas 
edições consecutivas (2013 e 2014), coorganiza-
das com o Ayuntamiento de Aroche, no âmbito do 
marco comemorativo dos 20 anos destes encon-
tros iniciados em 1993 nas localidades espanholas 
de Huelva e Niebla.  

“O molde da misericórdia (Serpa): um possível 
molde de espelhos do Bronze Final a debate”, da 
autoria de Miguel Serra e Rafael Ortiz (doutorando 
da Universidade de Sevilha) foi o tema apresenta-
do, sob a forma de poster, no âmbito de um tra-
balho de reanálise desta peça única no contexto 
do Sudoeste Peninsular, que poderá ter servido 

para o fabrico de espelhos em bronze, há cerca 
de 3000 anos e que se encontra na exposição per-
manente do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa. 

No primeiro dia deste encontro, após as sessões 
científicas, houve ainda lugar à apresentação das 
Actas do VIII Encontro, editadas pela Câmara Mu-
nicipal de Serpa e cujo lançamento decorreu em 
Serpa no passado mês de setembro. 

Os Encontros de Arqueologia do Sudoeste de-
correm de forma alternada em localidades portu-
guesas e espanholas, num espírito de cooperação 
transfronteiriça centrada na investigação arqueo-
lógica.  

O X Encontro juntou cerca de 150 investigadores 
de ambos os países que apresentaram 84 comu-
nicações e 30 posters que demonstram a riqueza 
arqueológica deste vasto território.

Diretor da Biblioteca Municipal conversa com a escritora Manuela Gonzaga

Serpa fez-se representar

Baal17 recorre a parcerias para trazer a Serpa companhias de diversas regiões
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desporto

Nos dias 27 e 28 de outubro 
teve lugar no Pavilhão do Com-
plexo Desportivo o II Torneio 
Serpa Terra Forte em patinagem 
artística, organizado pelo Sport 
Clube de Serpa, com apoio da 
Câmara Municipal de Serpa.

Participaram o Real Amizade 
Farense, GD Diana (Évora), CD Os 
Olhanenses, PC Tavira, SCM Al-
justrelense, CP Beja, CP Vidiguei-
ra e SC Serpa PA, com um total de 
168 atletas inscritos. 

De destacar os atletas do clu-
be anfitrião, na disciplina de solo 
dance, Carolina Mósca que arre-
cadou o 1.º lugar em juvenis femi-
ninos, seguida por Ana Peneque 
que obteve o 2.º lugar. Salvador 
Martins ficou em 1.º lugar em in-
fantis masculinos e Maria Ana 
Maurício que obteve o 1.º lugar 
em infantis femininos. Em inicia-

dos femininos, Mariana Teixeira 
ocupou o 2.º lugar no pódio e 
Leonor Colaço o 3.º. 

Na disciplina de patinagem 
livre, de referir as prestações de 
Salvador Martins, 1.º em infantis 
B masculinos e Ana Peneque, 
2.º classificado em juvenis A fe-
mininos. Maria Ana Maurício, em 
infantis B femininos, arrecadou o 
2.º lugar. 

Na geral coletiva, na varian-
te de Solo Dance, classificou-se 
em 1.º o Aljustrelense, com 43 
pontos, em 2.º o CP Beja, com 42 
pontos  e em 3.º o SC Serpa PA. 
com 39 pontos. Na variante Pati-
nagem Livre, o 1.º lugar foi ocu-
pado pelo Real Amizade Farense, 
com 140 pontos, o 2.º pelo GD 
Diana, com 137 pontos e em 3.º 
ficou a equipa de Os Olhanenses, 
com 102 pontos.

Mais de 250 serpenses em Lisboa

Corrida Sempre Mulher 
muito participada

O município de Serpa voltou a apoiar a Corrida 
Sempre Mulher, que se realizou em Lisboa, no 
dia 28 de outubro, promovida pela Associação 
Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da 
Mama, disponibilizando transporte para todos os 
interessados. Odete Borralho e Francisco Godi-
nho, vereadores da autarquia, acompanharam o 
evento.

Serpa recebeu 275 inscrições, o que resultou 
numa receita de 3 302 euros, verba depositada 
na conta da Associação Portuguesa Apoio à Mu-
lher com Cancro de Mama.

De referir que além da Câmara Municipal de 
Serpa, também as Juntas de Freguesia do con-
celho apoiam o evento.

n

Visita do executivo ao lar de Vila Verde de Ficalho

Iniciativa com o apoio da Câmara Municipal de Serpa que entregou à entidade promotora mais de 3 mil euros

II Torneio Serpa Terra Forte 

168 atletas inscritos

Encontros de andebol e futebol

Promoção das modalidades

A iniciação ao desporto esteve em destaque 
em Serpa, no passado dia 27 de outubro, com a 
realização de dois encontros, um de andebol e 
outro de futebol, ambos com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa.

No primeiro caso, o encontro de andebol de 
5 nas categorias de bâmbis e minis, promovido 
pelo Centro de Cultura Popular de Serpa, reali-
zou-se no pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa, e 
contou com a participação de 35 crianças, dos 
8 aos 10 anos, em representação do Centro de 

Cultura de Serpa, Zona Azul de Beja e Moura 
Atlético Clube. 

Já o encontro de futebol, organizado pelo Fu-
tebol Clube de Serpa, na categoria de traqui-
nas, realizou-se no campo de futebol sintético 
de Serpa, e contou com a participação de 75 
crianças, dos 8 aos 10 anos, em representação 
do Futebol Clube de Serpa, Clube Atlético Alde-
novense, Clube Desportivo de Beja e Bairro da 
Conceição.

n

Iniciativa de andebol foi promovida pelo CCP Serpa

Esteve marcada para o passa-
do dia 18 de novembro a cami-
nhada pela Diabetes, promovida 
pela Câmara Municipal de Serpa. 
Contudo, devido ao mau tempo 
que se fez sentir, esta iniciativa 

foi anulada. O Serviço de Des-
porto da autarquia acabou por 
assinalar a data, com algumas 
atividades realizadas na semana 
seguinte, no âmbito do programa 
Gente em Movimento.

Dia Mundial da Diabetes

Atividades Gente 
em Movimento

os patinadores de Serpa tiveram bom desempenho

FC Serpa organizou o torneio de futebol

Setor de Desporto da autarquia assinalou a efeméride
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desporto

Voleibol de Serpa

Mais dois jogos 
até ao fim do ano

A equipa masculina de vo-
leibol sénior, recentemen-
te “migrada” para o Centro 
de Cultura Popular de Ser-
pa, iniciou no passado dia 17 
de novembro, em Faro, a sua 
terceira participação no cam-
peonato nacional da III divisão 
sénior masculina.

O resultado obtido na 1.º 
jornada não foi o melhor, ten-
do a equipa de Serpa sofrido 

uma derrota por 3-0 contra o 
S. Francisco (Faro).

Até ao final do ano ainda 
serão disputados mais dois 
jogos. Dia 9 de dezembro a 
equipa desloca-se a Évora 
para jogar com o Juventude e 
dia 15 de dezembro o destino 
é novamente o sul, desta vez 
para enfrentar a equipa de Al-
bufeira.

n

Voleibolistas serpenses vão jogar em Évora e Albufeira

Uma equipa de técnicos de Desporto da Câmara 
Municipal de Serpa participou no 2.º Fórum do Des-
porto, que teve lugar nos dias 5 e 6 de novembro em 

Leiria. A organização deste fórum coube à Rede de 
Desporto nos Politécnicos.

n

Rede de Desporto nos Politécnicos

Município representado
em Fórum de Desporto

O Pavilhão de Vila Nova 
de São Bento rece-
beu, no passado dia 9 

de novembro, o Torneio de Boc-
cia de São Martinho, promovido 
pela Câmara Municipal de Ser-
pa. Participaram 17 equipas, a re-
presentar Vila Nova de São Ben-
to, Vale de Vargo, Vila Verde de 
Ficalho, Vales Mortos, Brinches, 
Santa Iria e Serpa, num total de 
57 atletas.

Quatro grupos passaram à 

fase final do torneio, que foi 
disputada por duas equipas de 
Vila Nova de São Bento, uma de 
Serpa e outra de Vila Verde de 
Ficalho.

A equipa vencedora repre-
sentava Vila Nova de São Bento 
e era composta por Maria José 
Evaristo, Manuel Evaristo e Maria 
de Lurdes Amaro, esta última de 
85 anos. Já a equipa vencida, em 
representação e Vila Verde de 
Ficalho, era composta por Ma-

nuela Candeias, José Candeias e 
Carolina Candeias.

No final, e visto tratar-se de 
um torneiro de São Martinho, 
houve um lanche alusivo à data, 
com jeropiga, castanhas, nozes 
e outros frutos secos. As meda-
lhas foram entregues pelo ve-
reador da Câmara Municipal de 
Serpa, Francisco Godinho e pela 
presidente da União das Fregue-
sias de Vila Nova de São Bento e 
Vale de Vargo, Manuela Pica.

Em Vila Nova de São Bento

Torneio de Boccia 
de São Martinho

Meia centena de participantes encheram de alegria e competitividade o Pavilhão de Vila nova de São Bento

Finalistas confraternizam com eleitos da Câmara e da união das Freguesias

Técnicos de Desporto da Câmara Municipal de Serpa apresentaram o projeto “Gente em Movimento” em leiria
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obras no concelho

Um grupo de alunos do Cur-
so Profissional de Técnico de 
Gestão do Ambiente da Escola 
Secundária de Serpa participou, 
no passado dia 9 de novembro, 
numa ação de limpeza realizada 
nas margens da Ribeira do En-
xoé.

A ação esteve centrada na 
recolha de pneus depositados 
ilegalmente nas margens da ri-
beira, tendo a Câmara Municipal 
de Serpa, no âmbito do projeto 
Eco-escolas, colaborado nesta 
iniciativa, disponibilizando vá-
rios funcionários do Serviço de 
Ambiente para a recolha do lixo, 
bem como com o transporte 
para todo o grupo.

Na iniciativa participou, ainda, 
um técnico do município que 
deu conta dos impactos que os 
resíduos produzem no ambiente 
em geral e nos recursos hídricos 
em particular.

A atividade contou também 
com a presença de técnicos da 
Agência Portuguesa do Ambien-
te, Administração da Região Hi-
drográfica do Alentejo — Divisão 
do Alentejo Litoral e do Baixo 
Alentejo, que destacaram aspe-
tos relacionados com a gestão 
sustentável das massas de água.

Também no passado dia 5 
de novembro, o mesmo grupo 
de alunos participou, no âmbi-
to da disciplina de Projetos em 

Ambiente, numa saída de cam-
po para estudar os diversos re-
cursos hídricos existentes no 
concelho. A atividade consis-
tiu numa ação conjunta entre a 
Escola Secundária de Serpa e 
a EDIA, SA, tendo-se visitado a 
barragem e albufeira de Serpa 
e várias linhas de água (ribeiras 
e barrancos). Abordaram-se di-
ferentes modos de exploração 
dos recursos hídricos, fazendo-
se a ponte entre a necessidade 
de suprimento das necessida-
des humanas e a importância 
da gestão da água, passando 
pela  manutenção da sua  qua-
lidade e da preservação  dos 
ecossistemas associados.

Campanha da Câmara de Serpa

Início do tratamento 
anual aos pinheiros

A Câmara Municipal de Serpa 
iniciou, no final de outubro, o 
tratamento de pinheiros em 
todo o concelho para prevenir o 
aparecimento da processionária, 
mais conhecida com “lagarta do 
pinheiro”.

O município realiza esta 
ação há já oito anos, em 
espaços públicos, escolas e 
equipamentos municipais, com 

resultados muito positivos. O 
tratamento a aplicar é inofensivo 
para as árvores e tem uma 
durabilidade de dois anos.

A praga conhecida como 
“lagarta do pinheiro” tem efeitos 
nocivos nos seres humanos e 
nos animais, causando sinais e 
sintomas de reação alérgica, tais 
como irritações na pele e nos 
olhos e dificuldades respiratórias.

Alternativa aos herbicidas

Serpa testa 
monda térmica
O Município de Serpa, 

no âmbito da política 
de proteção ambiental 

que tem vindo a seguir, adquiriu 
uma máquina de monda térmica, 
como alternativa ao uso de 
herbicidas, nomeadamente aos 
glifosatos. 

Este equipamento produz 
água quente e espuma para 

ser aplicada sobre as ervas 
indesejadas, permitindo desta 
forma matar não apenas a 
parte visível das ervas, anuais, 
bianuais e perenes, mas também 
esterilizar as respetivas sementes 
e ainda destruir as raízes. 

O município tem vindo a testar 
várias alternativas aos produtos 
químicos, sendo que este 

equipamento agora adquirido 
consegue um resultado muito 
mais duradouro, tornando 
viável esta opção ecológica e 
sustentável.

O equipamento, num valor de 
45 mil euros, inclui atrelado para 
transporte, lança de alta pressão 
para limpeza de ruas e remoção 
de grafitis.

Tratamento é eficaz e inofensivo para as árvores

Projeto Eco-Escolas

Alunos limpam margem
da Ribeira de Enxoé

Resíduos de obras

Município participa 
em seminário

A Câmara Municipal de Ser-
pa participou num encontro 
em Évora, promovido pela 
CCDR (Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 

Regional) sobre resíduos de 
construção e demolição, em 
que foi dado conta das boas 
práticas desenvolvidas pelo 
município.

novo equipamento é uma alternativa ecológica e sustentável à utilização de produtos quimicos

Serpa deu conta das boas práticas que se fazem no seu município
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obras no concelho
Brinches
> Continuação da obra do futuro jardim
> Limpeza da Estrada da Mina

Pias
> Execução de muro na Rua José Machado 

Moreira Rita

> Requalificação da Escola da Orada

Serpa
> Requalificação do Museu de Etnografia

> Conclusão da colocação de pavimento nas 
salas de apoio a modalidades, no Pavilhão do 
Parque Desportivo

> Execução de vedação no Parque de 
Campismo, junto à igreja de São Pedro

> Conclusão das infraestruturas elétricas e 
arranjos exteriores na Zona Sul

> Trabalhos de manutenção e beneficiação do 
cemitério

> Poda de árvores na rotunda da Zona Sul e 
Estrada de São Francisco;

> Limpeza do Bairro de São Francisco

> Manutenção da Piscina Coberta de Serpa

> Beneficiação do cemitério

Santa Iria

> Lavagem de contentores

Vila nova de São Bento

> Intervenção na Rua Dr. Albérico Figueiredo

>  Reparação de caminhos na Herdade da 
Abóbada

> Limpeza da Estrada do Cruzeiro

Vale de Vargo
> Reparação de caminhos na localidade

A-do-Pinto
> Arranjo de troço do caminho de acesso à ETAR

Vila Verde de Ficalho
> Limpeza da Estrada da Penalva

MErCADoS  
Brinches – 1, 8, 15, 22 e 29

Vale de Vargo – 5 e 19

Vila Nova São Bento – 14

Vila Verde de Ficalho – 6

Serpa – 18

FArMáCIAS DE SErVIço

01 a 07 | Farmácia SERPA JARDIM

08 a 14   | Farmácia CENTRAL

15 a 21  | Farmácia SERPA JARDIM

22 a 28 | Farmácia CENTRAL

29 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

> Requalificação da Sociedade 1.º de Dezembro

Concelho
> Manutenção de arruamentos em calçada

> Limpeza de arruamentos

> Limpeza e corte de ervas no troço entre Vila 
Nova de S. Bento e a EN 260; na EM 517 (Serpa-
Vila Nova de São Bento), entre a rotunda do 
LIDL e o Parque 2 (Serpa)

______________________________________________

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 dezembro realiza-se uma reunião pública da 
Câmara Municipal, no dia 12, na antiga escola primária 
da Mina da Orada, pelas 17.30h. A ordem de trabalhos 
estará disponível para consulta no sitio do município 
(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. 
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agenda cultural e desportiva
InICIATIVAS CulTurAIS E rECrEATIVAS
CASA Do CAnTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 
> Rota do Cante

Ver oferta semanal de Cante em https://pt-pt.facebook.com/CasaDoCanteSerpaPt/

Exposição “laivos de outono” > De Margarida de Araújo  . SERPA 
Patente até 13 de janeiro .  10.00h às 18.00h . Serpa Lovers . Informações: https://
www.facebook.com/events/331427174260814/ . Org: Serpa Lovers

“um dia Serei Feliz” > Tributo às Artes, por Beatriz Martins  . SERPA 
Dia 1 .  18.30h às 21.30h . Serpa Lovers . Informações: https://www.facebook.com/
events/248135232726953/ . Org: Serpa Lovers

BIBlIoTECA MunICIPAl ABADE CorrEIA DA SErrA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos
Dias 4, 11 e 18 | sessões às 16.30h e às 17.00h

> Mãos na Massa  . Oficina de expressão plástica
Dia 15 . 10.30h às 12.30h 

> ENCONTROS  . Apresentação de livros e conversa com os autores
   Abraçar a dor / Filomena Afonso Mourinho

Dia 15 . 16.00h  . Org: Filomena Afonso Mourinho e Câmara Municipal de Serpa

> Exposição - V Concurso de Fotografia “Património (I)Material do 
Concelho de Serpa
De 15 de dezembro a 19 de janeiro . das 10.00h às 13.00h e das 14.30h às 19.00h 
Org: Câmara Municipal de Serpa

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir dos 3 anos
Dia 22 . 10.00h

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
Dia 22 . 15.30h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

Agricultura Biológica - Promover a produção, estimular o consumo e 
diversificar a oferta . SERPA
2.º Encontro de Produtores de Agricultura Biológica da Margem Esquerda do Guadiana
Dia 5 . CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa  

Consultar programa próprio . Org: Câmara Municípal de Serpa | CADES

MuSIBÉrIA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Mostra dos Laboratórios de Dança e Música Musibéria
Dia 5 . 18.30h . M/06 anos

> Oficina de Dança . De Grão ao Mar . De Tânia Carvalho
  Dia 12 . 19.00h  . M/08 anos

> Espetáculo de Dança  . Mnésimo . De Amélia Bentes
Dia 15 . 18.30h . M/06 anos

Feira do Sótão . SERPA 
Dia 8 . das 9.00h às 13.00h . Praça da República 
Inscrições e informações sulcena@gmail.com ou 933 745 522 / Org: Sulcena

Mostra de Doçaria . A-DO-PINTO 
Dias 8 e 9 . Consultar programa próprio
Org: União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo / Apoio:  Câmara Municipal de Serpa

Conferência: o Ano Europeu do Património Cultural em Serpa: 
balanço e expetativas  . SERPA
Dia 14 . Sala Polivalente do Museu Municipal de Arqueologia - Castelo de Serpa 
Consultar programa próprio . Org: Câmara Municipal de Serpa

Dia da Agricultura Biológica da Margem Esquerda do Guadiana . LISBOA 
Dia 15 .  Consultar programa próprio
Manhã - Mercado da Agrobio - Parque nas Nações - sul
Tarde - Mercado da Agrobio do Lumiar
A Iniciativa  é organizada pela Câmara Municipal de Serpa/CADES em parceria com a Associação Rota 

do Guadiana e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e com o apoio da Associação 

CCBIO e da AGROBIO e financiada no quadro do projeto Competitividade, Emprego e Empreendedorismo 

desenvolvido pela Rota do Guadiana-ADI no âmbito do PORAlentejo

DESPorTo
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GInáSTICA  .  hIDroGInáSTICA  .  BoCCIA SÉnIor
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 1 . 10.00h  |  Campeonato Distrital de Infantis 
Piense S.C. – C. D. Beja “B” / Parque Desportivo de Pias
Dia 1 . 11.15h  |  liga de Formação Benjamins
Piense S.C. – S. C. Cuba “B” / Parque Desportivo de Pias
Dia 1 . 15.00h  |  Campeonato Distrital de Juvenis 
Piense S.C. – Vasco Gama Vidigueira / Parque Desportivo de Pias
Dia 1 . 10.00h  |  Campeonato Distrital de Infantis
F.C. Serpa – C. A. Aldenovense / Parque Desportivo de Serpa
Dia 1 . 11.15h  |  liga de Formação Benjamins
F.C. Serpa – Moura A. C. “B” / Parque Desportivo de Serpa
Dia 2 . 10.30h  |  C. Distrital Iniciados
F.C. Serpa – J.C. Boavista / Parque Desportivo de Serpa
Dia 2 . 15.00h  |  C. Distrital Seniores – 1.ª Divisão
F.C. Serpa – Odemirense S. C. / Parque Desportivo de Serpa
Dia 2 . 15.00h |  C. Distrital Seniores – 1.ª Divisão
C.A. Aldenovense – Guadiana de Mértola / Parque Desportivo V. N. S. Bento
Dia 8 . 10.30h  |  liga de Formação Benjamins
C.A. Aldenovense - G. Mértola / Parque Desportivo de V. Nova S. Bento
Dia 8 . 15.00h |  Campeonato Distrital de Juvenis
F.C. Serpa – Piense S C / Parque Desportivo de Serpa
Dia 9 . 15.00h  |  C. Distrital Seniores – 1.ª Divisão
C. A. Aldenovense – Penedo Gordo / Parque Desportivo de V. N. S. Bento
Dia 9 . 15.00h  |  C. Distrital Seniores – 1.ª Divisão
F.C. Serpa – Piense S. C. / Parque Desportivo de Serpa
Dia 15 . 10.30h  |  liga de Formação Benjamins
Piense S.C. – Despertar S. C. / Parque Desportivo de Pias
Dia 15 . 10.30h |  liga de Formação Benjamins
F.C. Serpa – Amarelejense / Parque Desportivo de Serpa
Dia 15 . 15.00h |  Campeonato Distrital de Juvenis
Piense S.C. – Milfontes / Parque Desportivo de Pias
Dia 16 . 15.00h  |  C. Distrital Seniores – 1.ª Divisão
Piense S.C. – C. A. Aldenovense / Parque Desportivo de Pias

Andebol . Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 8 . 16.00h  |  C. nacional 2.ª Divisão
C.C.P. Serpa – Costa D`Oiro
Dia 9 . 15.30h  |  C. nacional Infantis
C.C.P. Serpa – Vela de Tavira 
Dia 15 . 17.00h  |  C. nacional 3.ª Divisão Seniores
C.C.P. Serpa – Almoçageme 

Ténis de Mesa . Casa do Povo de Serpa
Dia 9 . 11.00h  |  C. nacional de Seniores 2ª Divisão
C.P. Serpa – S. L. Benfica B  
Dia 9 . 16.00h  |  C. nacional de Seniores 2.ª Divisão
C.P. Serpa – S. L. Benfica B  
Dia 15 . 16.00h |  C. nacional de Seniores 2.ª Divisão
S. Luso Serpense – Vitória de Setúbal

Vamos conhecer o concelho… a pé: 
“Entre Vinhas Vindimadas” . PIAS
Dia 2 . 9.00h – 16.00h
Org: Câmara Municipal de Serpa


