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destaque
4.ª edição do Cante Fest

Modas à solta 

No final deste mês de 
novembro, entre os 
dias 23 a 27 de no-

vembro 2018, o Cante volta ao 
seu lugar de destaque, com a 
realização do Cante Fest. 

O Cante, Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, reco-
nhecido pela UNESCO em 2014, 
será celebrado em Lisboa e em 
Serpa, com um programa reple-
to de atividades.

No dia 23, a Casa do Alente-
jo, em Lisboa, será palco desta 
celebração, com muitas novi-
dades.

Já em Serpa, o Centro Históri-

co da cidade recebe nos dias 24 
e 25 de novembro, entre as 14.00 
e as 20.00 horas, a Rota do Can-
te, com atuações formais e infor-
mais de mais de duas dezenas 
de grupos corais. Nos dois dias 
haverá espaço para a degusta-
ção e venda de produtos regio-
nais no Espaço Wasabi (Largo 
Condes de Ficalho).

No dia 24, sábado, pelas 21.30 
horas, realizar-se-á um concer-
to, a cargo de um quinteto de 
cordas, com músicos do Con-
servatório Regional do Baixo 
Alentejo, alusivo ao Cancioneiro 
Musical de Manuel Dias Nunes, a 

ter lugar na Igreja de São Paulo.
No dia 26, a Câmara Munici-

pal de Serpa está a preparar um 
dia de Cante no feminino.

Para o último dia do Cante 
Fest, dia 27, a data que assinala 
a elevação do Cante a Patrimó-
nio Cultural Imaterial da Huma-
nidade, será um dia especial em 
Serpa, com a celebração e evo-
cação desta efeméride.

De referir que durante todo o 
evento a Casa do Cante, em Ser-
pa, recebe exposições, conver-
sas, apresentação de livros, CD 
e DVD, mostra de vídeos, entre 
outras atividades.

Grupos convidados

Além das formações corais 
do concelho de Serpa, vários são 
os grupos convidados a partilhar 
este momento.  As Cantadeiras 
do Redondo são um destes gru-
pos. Rute Roque, responsável 
pelo grupo, destaca que a parti-
cipação “neste festival represen-
ta um incentivo para continuar 
um trabalho, que embora ainda 
em embrião, demostra a nossa 
enorme vontade de melhorar e 
criar. É uma honra”.

Serão cerca de uma dezena 
os grupos de fora a atuar em 

Serpa, sempre acompanhados 
por grupos locais, que funcio-
narão como padrinhos, com o 
objetivo de se desenvolver um 
espírito de confraternização e 
camaradagem entre grupo lo-
cais e de outros concelhos.

Haverá ainda espaço para 
que o Cante e as suas modas, 
que diferem de zona para zona, 
sejam apreciados entre um pe-
tisco e um copo de vinho nos 
espaços comerciais aderentes. 

n

O Cante vai andar à solta em vários estabelecimentos comerciais de Serpa
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E
m Novembro, temos 
o Cante Alentejano 
novamente em fes-
ta, com as come-
morações do quarto 
aniversário da inscri-

ção pela UNESCO deste bem na Lista 
Representativa do Património Cultu-
ral Imaterial da Humanidade, a 27 de 
novembro de 2014. Com o Cante Fest, 
que nesta edição tem como lema “As 
Modas”, a nossa cultura e identidade 
voltam a estar representados em Lis-
boa e em Serpa, com um programa 
concretizado este ano essencialmen-
te no Centro Histórico da cidade e 
tendo como palco diversos espaços 
formais e informais de celebração, 
onde não faltam os imprescindíveis 
petiscos e onde o pão, as azeitonas, 
o queijo, os enchidos ou o vinho são 
presença forte, com um espaço pró-
prio de degustação e venda.

Porque esta festa só é possível 
graças à participação e colaboração 
das muitas entidades, comerciantes, 
movimento associativo e dos mais de 
20 grupos de cante que estarão em 
Serpa — e com a comparência de to-
dos os grupos em atividade do nosso 
concelho — quero deixar aqui o maior 
agradecimento. 

Esta é a Festa do Cante e do cantar 
da nossa gente, pelo que estes dias 
são um convite para ser alentejano 
de corpo, alma e voz.

EDiTORiAl
TRAzER O AlENTEjO 
NA VOz

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

“Raiva” estreia em Serpa

Cineteatro lotado para 
assistir a filme de Tréfaut
O Cineteatro Municipal de Ser-

pa encheu, no passado dia 
3 de outubro, para a estreia 

do filme “Raiva”, de Sérgio Tréfaut. Com 
base no livro “Seara de Vento”, de Ma-
nuel da Fonseca, a produção do filme 
contou com o apoio da Câmara de Ser-
pa e com a participação de destaque 
de Hugo Bentes, trabalhador do muni-

cípio de Serpa, bem como de muitos 
figurantes do concelho.

Para o ator, a personagem principal 
do filme, “foi um enorme orgulho tra-
balhar com atores deste gabarito, com 
vários anos de profissão. Foi uma mais-
-valia”.

No que diz respeito ao filme, Hugo 
Bentes, destaca precisamente a “raiva” 

que o povo sentia à época (anos 50), 
em relação aos “latifundiários que ti-
nham a faça e o queijo na mão”.

Parcialmente filmado no concelho 
de Serpa, o filme contou no seu elenco 
com Isabel Ruth, Leonor Silveira, Rita 
Cabaço, Kaio César, Adriano Luz, Lia 
Gama, entre outros.

n 

Cineteatro com lotação esgotada

Hugo Bentes e Kaio César, dois dos protagonistas do filme A vereadora Odete Borralho cumprimenta o realizador Sérgio Tréfaut
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Preocupações transmitidas

Deputado João Dias 
reúne-se com município
O deputado do PCP na 

Assembleia da Repú-
blica, em representa-

ção do circulo eleitoral de Beja, 

João Dias, esteve em Serpa, no 
passado dia 15, reunindo com 
diversas entidades. Da agenda 
constou também uma vista à Câ-

mara de Serpa, onde se inteirou 
das principais preocupações dos 
autarcas.

n 

Câmara transmite preocupações a joão Dias, deputado do PCP na Assembleia da República

jantar na Praça com a presença de autarcas

notícias

Grupo Pró Centro Histórico

Autarcas participam 
em jantar na praça

Santiago do Cacém

Delegação de 
seniores de visita

Dois grupos de seniores de 
Santiago do Cacém visitaram 
Serpa no final do passado mês 
de setembro. A acompanhar a 
visita, estiveram o presidente 
da Câmara daquela localida-
de, Álvaro Beijinha, bem como 

os vereadores Margarida San-
tos e Jaime Cáceres. 

A visita foi orientada por um 
técnico da Câmara Municipal 
de Serpa, que guiou os dois 
grupos pelos locais mais em-
blemáticos da cidade.  

Teve lugar no passado dia 
14 de setembro, na Praça da 
República em Serpa, um jan-
tar organizado pelo Grupo Pró 
Centro Histórico de Serpa, no 
qual participou o vice-presi-

dente da Câmara Municipal, 
Carlos Alves, a vereadora 
Odete Borralho e o presidente 
da Assembleia Municipal, Efi-
génio Palma.

n 

Seniores de Santiago do Cacém visitam Centro Histórico

Monoculturas intensivas e superintensivas

Município pede 
medidas de monotorização 

A Câmara Municipal de Ser-
pa, na sua última reunião, rea-
lizada no passado dia 17 de ou-
tubro, em A-do-Pinto, aprovou 
a seguinte tomada de posição, 
sobre as monoculturas:

“A propagação e o evidente 
crescimento de monoculturas 
intensivas e superintensivas 
no concelho nos últimos anos 
tem vindo a ser alvo de gran-
de atenção por parte do Muni-
cípio de Serpa, sobretudo pela 
falta de informação concreta e 
atual sobre os efetivos impactos 
ambientais e de saúde pública, 
bem como sobre novas planta-
ções a médio prazo. 

Essa preocupação tem sido 
manifestada em diversas oca-
siões, sendo de referir que o 
comunicado difundido pelo 
município no início de outubro 
suscitou a reação imediata do 
Ministério da Agricultura, com 
a afirmação de que está a ser 
adotado “um discurso alarmista 
por parte de alguns autarcas” 
— com referência concreta a 
Serpa – “relativamente à cultura 

do olival e à produção de azeite 
na região, que muito têm con-
tribuído para a dinamização so-
cioeconómica da região e para 
o combate ao desemprego” e 
que “o olival intensivo não pro-
move mais pressões ambientais 
do que outras culturas”. 

É importante deixar claro que 
não se trata de alarmismo, mas 
de uma posição preventiva e do 
elementar direito à informação 
por parte das populações. E o 
que está em causa não é a cul-
tura do olival, nem o município 
está contra nenhum modo de 
produção em particular. Aliás, 
a diversidade cultural, quer no 
tipo de culturas, quer nos mo-
dos de produção, é determi-
nante, pelo que o município in-
centiva e apoia a instalação de 
empresas e os investimentos 
que neste território se preten-
dem concretizar, dando espe-
cial atenção às indústrias agroa-
limentares como fundamentais 
para o desenvolvimento da ati-
vidade económica e da criação 
de emprego. 

O motivo das nossas preocu-
pações é, sobretudo, não existir 
informação sobre os impactos 
da expansão das plantações 
intensivas, bem como se está 
a ser feito o necessário acom-
panhamento, sabendo-se que a 
intensidade das culturas e a uti-
lização sistemática e alargada 
de produtos químicos podem 
afetar a biodiversidade e pro-
vocar a deterioração do ecos-
sistema. 

Por isso, consideramos es-
sencial a divulgação dos dados 
resultantes da monitorização, 
com os necessários indicado-
res ambientais, demográficos e 
socioeconómicos para as várias 
práticas agrícolas em geral e 
para as culturas intensivas em 
particular, bem como medidas 
de proteção junto das locali-
dades e de outras explorações, 
nomeadamente a pequena 
agricultura familiar ou em modo 
de produção biológico”. 

A moção foi aprovada por 
unanimidade nesta sessão de 
Câmara.
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notícias
Eco-Escolas

Candidatura ao 
“Floresta Comum”

A Câmara Municipal de Serpa 
apresentou candidatura ao Pro-
grama “Floresta Comum”, aguar-
dando agora a sua aprovação. O 
projeto, em que estão envolvidos 
alunos  da Escola Secundária de 
Serpa, Escola Profissional de De-
senvolvimento Rural de Serpa e 
Escola Básica 2,3 Abade Correia 
da Serra, no âmbito do Programa 
Eco-Escolas, visa a recuperação 
de parte do Parque 2 (junto ao 
Lidl), com a recuperação de uma 
área degradada, com a planta-
ção de espécies autóctones, en-

volvendo a comunidade escolar, 
que fará também um trabalho de 
sensibilização.

O programa ao qual o municí-
pio agora se candidatou promo-
ve a plantação de árvores do e 
no próprio território. Neste caso, 
a floresta autóctone portuguesa 
formada por árvores originárias 
do nosso país, como é o caso dos 
carvalhos, medronheiros, cas-
tanheiros, loureiros, azinheiras, 
sobreiros, entre outros. A candi-
datura envolve 36 plantas, 18 car-
rascos; 9 sobreiros e 9 azinheiras.

Projeto de proximidade

PSP em Serpa
A Câmara Municipal de Serpa 

está a colaborar com o Coman-
do Distrital de Beja da Polícia 
de Segurança Pública, no âmbi-
to da Cimbal, no sentido de se 
disponibilizar um local para que 
esta força de segurança possa 
fazer atendimentos regulares 
nos concelhos onde não exis-
tem postos.

Um dos grandes objetivos 
passa pela regularização da do-
cumentação de armas de fogo 
(caça e de defesa pessoal), sen-
do que em Serpa o atendimen-
to à população far-se-á no dia 
28 de novembro, no Centro So-
cial e Educativo de Serpa.

n 

Vila Verde de Ficalho

Construída rampa 
de acesso à igreja

A Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
procedeu à construção de uma rampa de acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida na Igreja Matriz 
da localidade. Uma aspiração da população mais 
idosa que sentia dificuldades em aceder ao inte-

rior da igreja, devido à existência de vários lanços 
de escadas. A obra, a cargo da Junta de Freguesia, 
contou com o apoio do município na elaboração do 
projeto.

n 

Reunião com União das Freguesias

Executivo visita
A-do-Pinto

O Executivo da Câmara Municipal de Ser-
pa esteve em A-do-Pinto, freguesia de 
Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, 

no passado dia 17 de outubro, onde reuniu com 
o Executivo da União das Freguesias, seguindo-se 

uma visita à localidade para constatar no terreno 
obras e projetos das duas autarquias.

A tarde foi preenchida com atendimentos a mu-
nícipes e, pelas 17.30 horas, teve lugar a reunião 
de Câmara.

Santa Iria

Festa em honra
de Santa Iria

Santa Iria esteve em festa nos 
passados dias 18, 19, 20 e 21 de 
outubro. Da parte religiosa desta-
camos a procissão das velas em 
honra de Nossa Senhora de Fáti-
ma, realizada na noite de sábado 
e também a procissão de domin-
go acompanhada pela Banda da 
Sociedade Filarmónica de Serpa, 
que contou com a colaboração 

do Grupo Nacional de Escutas.
A música foi nota dominante 

nestes dias com várias atuações 
e bailes, David Pedro, Os Banza, 
Alen’Ritmo, Os Amigos de Fi-
calho, Ruben Baião e Zeca e os 
Pelintras foram os convidados. O 
encerramento da festa ficou mar-
cado por uma mega açorda.

n 

Reunião de trabalho entre União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo e Câmara Municipal

Novo acesso à igreja de Vila Verde de Ficalho para pessoas com mobilidade reduzida
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economia
Criatividade empreendedora 

“A arte de viver com 
um negócio criativo”

No dia 3 de outubro realizou-
se no Musibéria o workshop “A 
arte de viver com um negócio 
criativo”, dinamizado pela Aca-
demia de Produtores Culturais.

Destinado preferencialmen-
te a empreendedores com um 
projeto, uma ideia de negócio 
ou com um negócio já estabe-
lecido, nos setores das indús-
trias culturais e criativas, teve 
como objetivo identificar, ma-
pear e estimular o empreende-

dorismo criativo no Alentejo.
Esta iniciativa inseriu-se no 

projeto Alentejo Criativo, co-
promovido pela ADPM, IPBeja 
- Instituto Politécnico de Beja, 
ANJE – Associação Nacional de 
Jovens Empresários - Delega-
ção do Alentejo e Associação 
CULTBÉRIA, com o apoio do 
Município de Serpa, cofinan-
ciado pelo Alentejo2020, Por-
tugal2020 através do FEDER.

n

Potencial da flor do cardo
Workshop 
muito participado 

O workshop intitulado “Po-
tencial da flor do cardo: da 
sua biodiversidade à aptidão 
tecnológica, cuja realização 
foi apoiada pelo município de 
Serpa, e que teve lugar no 
CADES, no passado dia 26, foi 

bastante participado.
Dirigido principalmente ao 

sector produtivo, que aprovei-
tou a oportunidade, o workshop 
teve como objetivo apresentar 
e discutir resultados relativos à 
utilização da flor do cardo.

A iniciativa Serpa é Slow 
realizou-se no CADES, 
no dia 6 de outubro, or-

ganizada em parceria pelo Muni-
cípio de Serpa, APROSerpa, Slow 
Food Alentejo e Ruralentejo.

Durante todo o dia decorreu o 
mercado de produtores, organi-
zado pela APROSerpa - Associa-
ção de Produtores do Concelho 
de Serpa.

De manhã teve lugar uma 
sessão de informação, bastan-
te participada, dinamizada por 
Vítor Lamberto, do Movimento 
Slow Food Alentejo. Alimentos 
bons, limpos e justos, mercados 
locais, tradição alimentar e sazo-
nalidade, turismo gastronómico 
sustentável e geoturismo foram 
alguns dos assuntos abordados 
e debatidos.

A sessão da tarde começou 
com uma visita aos stands do 
mercado de produtores, seguido 
de uma conversa sobre a pro-
dução de mel, dinamizada por 
Joaquim Pífano, em represen-
tação da Associação para o De-
senvolvimento Rural e Produtos 
Tradicionais do Concelho de Avis 
- ADERAVIS. 

n 

Slow Food Alentejo

Serpa é Slow

iniciativa trouxe forasteiros a Serpa

Alentejo Criativo em Serpa

Produtores interessados nas potencialidades da flor do cardo

Mercado de Produtores da APROSerpa
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Teve lugar, no passado dia 11 de outubro, 
em Serpa, um encontro de trabalho entre 
os vários parceiros para aprofundar a can-

didatura para classificação do Montado como Patri-
mónio da Humanidade na categoria de Paisagem 
Cultural. Esta candidatura é liderada pela Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo Ribatejo e o muni-
cípio de Serpa integra este processo com o territó-
rio concelhio da Serra de Serpa. 

Os trabalhos de preparação estão a ser feitos pela 
empresa Quartenaire, com o permanente acompa-
nhamento e validação por parte de uma Comissão 

Científica e de uma Comissão Executiva constituí-
das para o efeito, tendo sido já identificadas cinco 
áreas representativas do Montado do Alentejo, em 
que, para além da área da Serra de Serpa e Mértola, 
constam as áreas de Portalegre, Coruche, Ourique 
e Barrancos. 

É de salientar que a área da Serra de Serpa e 
Mértola, com uma dimensão de 26 233 hectares, foi 
identificada como a que melhor representa o apro-
veitamento económico do Montado e a sua multi-
funcionalidade.

n

Foi criada, oficialmente a Asso-
ciação Centro de Competências 
da Agricultura Biológica e dos 
produtos no Modo de Produção 
Biológico (CCBIO), sendo que 
no passado dia 4 de setembro, 
foram eleitos os seus órgãos so-
ciais, dos quais fazem parte pro-
dutores, associações de desen-
volvimento local, associações 
empresarias, representantes das 
entidades do sistema científico e 
tecnológico nacional, represen-
tantes dos municípios, nomea-
damente a Câmara Municipal de 
Serpa, que está representada na 
direção, entre outros.

De destacar que esta associa-
ção é já responsável pela pre-
paração de uma candidatura ao 
Plano de Desenvolvimento Re-
gional 2020, no âmbito da Rede 
Rural Nacional – Observação 
da Agricultura e dos Territórios 
Rurais, que tem como principal 
objetivo a difusão de informação 
técnica produzida pelas entida-
des do sistema científico e tec-
nológico nacional, para os em-
presários através de publicações 
técnicas, colóquios, seminários, 
foccus group, ambiente web e 
saídas de campo.

n

Candidatura em preparação

ACCBIO constituída 
enquanto associação

Montado candidato a Património Imaterial

Reunião de trabalho 
tem lugar em Serpa

Potenciar o desenvolvimento

Como transformar 
a sua ideia 
num negócio

No dia 3 de outubro realizou-
se no CADES - Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento Económi-
co de Serpa, um workshop do 
projeto Porta 20, promovido 
pela Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (CPPME), e apoiado 
pelo município.

O evento, apresentado pelo 
presidente da autarquia, Tomé 
Pires, contou com a participa-
ção de Duarte Lobo, em repre-
sentação da (CPPME) e do faci-
litador Nuno Paulo Santos.

O workshop, que teve a parti-
cipação de vários empresários, 
abordou temáticas no âmbito 

da criação de negócios, reforço 
da cooperação, parcerias e re-
des de apoio ao empreendoris-
mo qualificado e criativo, apoio 
à criação de novas empresas 
nas áreas do conhecimento, 
tecnologia, e industrias cultu-
rais ou criativas, em empresas 
com menos de dois anos.

O Porta 20 é um Projeto pro-
movido pela Confederação 
Portuguesa das Micro, Peque-
nas e Médias Empresas (CPP-
ME), cofinanciado pelo Portu-
gal 2020 no âmbito do Sistema 
de Apoio a Ações Coletivas 
(SIAC) – Promoção do Espírito 
Empresarial.

Porta 20 em destaque no CADES

Serra de Serpa faz parte do território contemplado nesta candidatura

Resíduos Urbanos 

Recolha porta-a-porta
começa em 2019

Vai ser implementado no Centro Histórico 
de Serpa um sistema de recolha porta-a-porta 
(PAYT/PAP) de resíduos urbanos. O grande ob-
jetivo é tornar mais justo o preço desta recolha, 
que neste momento é pago juntamente com a 
fatura da água. O sistema PAYT prevê que cada 
pessoa pague apenas a recolha das quantida-
des de resíduos que produz. Pretende-se tam-
bém combater o desperdício e estimular a re-
ciclagem. 

Trata-se de um projeto conjunto de todos os 
municípios que fazem parte da Resialentejo e 
está prevista a entrada em funcionamento no 
início do próximo ano. Para já a autarquia vai de-
senvolver um trabalho de proximidade com to-
dos os munícipes envolvidos.

n 



8 | Serpa Informação | novembro 2018

notícias

Uma parte da popu-
lação de Serpa me-
lhorou a qualidade 

de vida nos últimos anos. Esta 
afirmação não surge por acaso 
e pode concluir-se através dos 
resultados revelados pela ava-
liação do programa municipal 
Gente em Movimento.

 
O projeto Gente em Movi-

mento iniciou-se em 2004 e 
atualmente inclui as modali-
dades de Hidroginástica, Boc-
cia Sénior e as vertentes “Mais 
Ativo” e “Ativo” de Ginástica. 
Abrange nove localidades do 
concelho — Serpa, Santa Iria, 
Vales Mortos, Vila Nova de 
São Bento, A-do-Pinto, Pias, 
Brinches, Vale de Vargo e Vila 
Verde de Ficalho — e no final 
da época passada tinha 375 
inscritos (326 senhoras e 49 
homens). A equipa municipal 
é constituída por cinco téc-
nicos com formação superior 
em Educação Física e um co-
laborador do Gabinete de Mo-
vimento Associativo, Desporto 
e Juventude.

 
Avaliar, porquê?
Não obstante o município 

de Serpa se destacar pelas 
inúmeras iniciativas de âmbito 
desportivo, cultural, educa-

tivo, económico e de outras 
áreas, entende-se que, além 
de se promoverem todas estas 
atividades, é essencial ava-
liá-las, para se perceber que 
impacto produzem na comu-
nidade e, simultaneamente, se 
o trabalho está a ser realizado 
corretamente. Só assim se po-
derá, com rigor, ajustar os pro-
gramas, corrigir práticas, dete-
tar lacunas e também valorizar 
os pontos fortes. A intervenção 
será sempre mais pobre se for 
medida apenas pela quanti-
dade de participantes, sem se 
atender à qualidade dos servi-
ços que se está a oferecer. 

Como se avalia
O programa, embora tenha 

uma importante componente 
de sociabilização, incide es-
sencialmente sobre a ativida-
de física da população sénior. 
Avaliar os efeitos desta prática 
implica, pois, medir parâme-
tros tais como aptidão física, 
equilíbrio, composição corpo-
ral e uma série de indicadores 
de saúde (pressão arterial, co-
lesterol, glicemia, etc.), sendo 
necessários técnicos qualifica-
dos e parceiros especializados 
para a recolha e análise des-
tes dados. Por esta razão, para 
além dos técnicos do gabinete 

de desporto, o programa tem a 
parceria do Centro de Saúde e 
de uma farmácia local.

A avaliação tem um primei-
ro momento, no início de cada 
temporada, em outubro, com o 
registo dos dados de todos os 
participantes. Aplicam-se ba-
terias de testes que permitem 
analisar parâmetros físicos 
(força, resistência, flexibilida-
de, entre outros) e de saúde. 
Estas informações são estu-
dadas para serem comparadas 
com o segundo momento da 
avaliação, no final da tempo-
rada, em maio. Aqui, a avalia-
ção é seletiva e só abrange as 
pessoas que participaram em, 
pelo menos, 60 por cento das 
ações, para se ter a certeza 
de que se estão a avaliar com 
rigor os eventuais efeitos do 
programa.

  
Resultados em progressão
A ideia de avaliar o efeito do 

Gente em Movimento no de-
sempenho físico dos utentes 
surgiu, pela primeira vez, em 
2012/13, abrangendo apenas 
a aptidão física dos frequen-
tadores de ginástica que, ao 
tempo, só contemplava uma 
vertente. António Jaime Ca-
chola, o coordenador, que já 
naquela altura trabalhava no 

Avaliação do programa Gente em Movimento revela progressos

Pequenos passos, grandes vitórias

Momento de avaliação dos participantes

A ginástica é uma das componentes do programa que abrange todas as freguesias do concelho
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COMUNiDADE

notícias

O programa Gente em Movimento iniciou-se no mês de janeiro de 2004, em Serpa, com a 
designação “Avós em Movimento”. Era composto por uma sessão semanal de hidroginástica (na 
piscina coberta) e outra de ginástica (no pavilhão Carlos Pinhão) e, durante vários meses, teve 
apenas cinco senhoras a participar. 

Para ultrapassar a fraca adesão a este projeto que tinha potencial para se tornar muito popular, 
entrou-se em contacto com o Centro de Saúde, para o apresentar aos médicos. A recetividade 
dos clínicos foi imediata, por terem percebido os benefícios que o “Avós em Movimento” poderia 
trazer para os seus pacientes, e passaram a recomendá-lo. A adesão subiu rapidamente e pou-
cos dias depois já havia 36 inscritos. 

 
Expansão 
Em 2006 dá-se novo salto, com a extensão às freguesias rurais e a Santa Iria, ainda que, para 

este público, apenas na vertente de hidroginástica. Para isso foi essencial a colaboração das 
juntas de freguesia, que asseguraram o transporte para a piscina. No ano seguinte, iniciou-se a 
componente de ginástica em todas as localidades — com as aulas a realizarem-se nos centros 
culturais —, fazendo-se deslocar um técnico para as ministrar. 

lembrar Costache
Cabe recordar, a este propósito, o professor que assegurou esta atividade — Mircea Costache, 

que havia chegado ao concelho em 2003, para treinar a equipa de andebol do CCP de Serpa e 
coordenar um projeto de generalização desportiva através desta modalidade, e que só nos dei-
xou quando a idade da reforma (70 anos) não lhe permitiu continuar a trabalhar para o município. 
Regressaria à Roménia, o seu país de origem, em 2012, onde viria a falecer em 2016. Após ter 
partido visitou anualmente Serpa, onde deixou fortes amizades e muitas saudades.

Boccia e Ativo
Em 2014 a equipa foi reforçada com a contratação de mais elementos, sendo atualmente 

constituida por cinco técnicos superiores e um colaborador. Nessa altura introduziu-se nova mo-
dalidade — boccia sénior. Finalmente, em 2017, foi criada a vertente de ginástica Ativo, que per-
mite personalizar os exercícios de acordo com as capacidades dos participantes.

 
Qualidade e reconhecimento
A formação de uma equipa com elevada qualificação, durante um período prolongado, e o 

estabelecimento de parcerias, são fatores decisivos para o salto qualitativo que a avaliação cien-
tífica proporcionou e que está a fazer com que o programa Gente em Movimento se tenha distin-
guido de iniciativas de outros municípios.   

A atestar a qualidade do Gente em Movimento estão os convites que a equipa tem recebido 
para integrar diversos projetos, para além de solicitações para a apresentação do programa em 
diversos certames especializados, tais como o Fórum da Rede de Politécnicos com Desporto 
que decorrerá este mês de novembro.   

Estes técnicos vão, também, integrar um grupo coordenado pelo Instituto Politécnico de Beja 
que está a trabalhar sobre a prevenção de quedas de idosos, acidente comum entre este escalão 
etário cujas consequências são, frequentemente, muito graves. Está prevista a elaboração de 
um manual de exercícios, baseado na experiência do Gente em Movimento, para que estas boas 
práticas se possam generalizar.

Qualidade do programa reconhecida
Equipa qualificada, trabalho de qualidade

projeto, explica “ter-se ficado a perceber que alguns utentes re-
velavam melhorias em diversos aspetos e também que era pos-
sível acentuar essas melhorias”. 

Dois anos volvidos, com a admissão de um estagiário e, na 
época seguinte, em 2015/16, com a contratação de três técni-
cos de educação física, a avaliação tornou-se mais abrangente, 
tornando-se possível, a par do diagnóstico, identificar também 
aspetos a melhorar e, com isso, adaptarem-se os exercícios para 
acentuar os progressos na condição física e saúde dos utiliza-
dores.

Genericamente, revelaram-se melhorias claras, do ponto de 
vista físico, na flexibilidade e composição corporal e com po-
tencial de evolução em força e equilíbrio; quanto aos indicado-
res da saúde, houve igualmente progressos — relevantes, em 
termos de pressão arterial —, embora, nestes indicadores, seja 
necessário ter-se em conta a alimentação e outros fatores com-
portamentais, conforme alertaram os técnicos farmacêuticos 
parceiros do programa. 

 
Satisfação    
Independentemente dos indicadores revelados pela avaliação 

científica, que certificam a boa qualidade do trabalho, o respon-
sável pelo projeto não esquece a dimensão humana, citando um 
entre diversos exemplos: “Há tempos, uma senhora que tinha 
muita dificuldade em mexer os braços chegou ao pé de mim 
e disse, com ar feliz, que, graças aos exercícios, já conseguia 
apertar os sapatos. Parece insignificante, mas, para ela, é uma 
vitória e, para nós, uma imensa gratificação!”    

n

Trabalho de força é um dos elementos do Gente em Movimento

A avaliação revelou melhorias em diversos aspetos físicos da população

“Atletas” seguem atentamente as instruções dos monitores
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Alunos das escolas do concelho tiveram oportunidade de tocar violino

cultura

O Musibéria voltou a partilhar 
com as escolas do con-
celho a celebração do Dia 

Mundial da Música, que se comemora 
anualmente a 1 de outubro. À seme-
lhança de anos anteriores, professores 
do centro artístico realizaram ações de 
sensibilização para a música e a dan-
ça em todas as turmas dos 5.º e 6.º 
anos das escolas de Serpa, Pias (Agru-
pamento 1) e Vila Nova de São Bento 
(Agrupamento 2).

O Dia Mundial da Música é uma 
iniciativa da UNESCO destinada à di-
vulgação da música, enquanto ativi-
dade importante para a promoção da 

amizade e da paz. A iniciativa assina-
lou-se pela primeira vez em 1975, por 
proposta do International Music Coun-
cil (Conselho Internacional da Música), 
organismo fundado em 1948 e patro-
cinado pela UNESCO. Neste dia, ou 
próximo dele, é comum realizarem-se 
concertos e outras iniciativas artísti-
cas e educativas um pouco por todo o 
mundo. O Musibéria tem-se associado 
à efeméride e, este ano, para além da 
ação junto dos alunos, abriu as portas 
do seu auditório para a realização de 
um concerto com o compositor e intér-
prete argentino Martín Neri. 

As ações, que abrangeram mais de 

duas centenas de alunos, incluíram 
demonstrações das atividades forma-
tivas do centro e a oferta de CD, de au-
tores portugueses, brasileiros e argen-
tinos, criados em residências artísticas 
em Serpa e gravados no estúdio Musi-
béria. A ocasião serviu igualmente para 
convidar os estudantes e professores a 
visitarem o Musibéria, onde, para além 
de poderem assistir à programação do 
auditório e dos outros espaços em que 
se realizam espetáculos e exposições, 
também há a possibilidade de experi-
mentar, gratuitamente e sem compro-
misso, uma sessão dos laboratórios de 
piano, violino, violoncelo e dança.  

Celebração do Dia Mundial da Música

Musibéria foi às escolas

em

agenda
17 de novembro
Dia internacional 
da Prematuridade

Assinala-se neste dia 
(17 de novembro) o 
Dia Internacional da 
Prematuridade. Em 
Serpa, o município 
associa-se a este 
movimento, colocan-
do um laço lilás na 
entrada do Edifício da 
Câmara Municipal de 
Serpa, no dia anterior.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Taça de Terra Sigillata

Esta taça, de época romana, pertence 
a um tipo de fabrico cerâmico conhecido 
como Terra Sigillata, nome que deriva de 
sigilum, ou seja, o selo com que eram mar-
cadas algumas peças indicando o oleiro ou 
a oficina onde era produzida. 

Correspondem a cerâmicas de luxo que 
eram cobertas com engobe (uma fina ca-
mada de argila) e que ficavam quase vitri-
ficadas após a cozedura, conferindo-lhe o 
aspeto brilhante que ainda ostentam e tor-
nando-as mais resistentes e impermeáveis. 

Durante o período romano existiram inú-
meros centros de fabrico em diversas re-
giões, sendo este exemplar de produção 
Sudgálica, no atual território do Sul de Fran-
ça e produzida no século I da nossa era. 

É uma peça proveniente da villa roma-
na da Cidade das Rosas, em Serpa, onde 
se recolheram inúmeros materiais arqueo-
lógicos, entre os quais grande quantidade 
de cerâmica de Terra Sigillata, de diferentes 
fabricos, o que revela uma ocupação conti-
nuada deste sítio, desde o século I, até ao 
final do Império Romano.

Taça em cerâmica de época romana, proveniente da 
villa romana da Cidade das Rosas (Serpa, Salvador).

Exposição permanente do Museu Municipal de 
Arqueologia de Serpa.

Foi festejado no passado dia 13 de outubro, o 12.º aniver-
sário do Grupo Coral Feminino Madrigal, em Vila Nova de 

São Bento. Odete Borralho, vereadora da Câmara Municipal 
de Serpa, participou no evento.

Vila Nova de São Bento

Grupo Madrigal faz 12 anos

Grupo Coral Feminino Madrigal celebrou aniversário
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cultura
A História e as estórias

Dia Nacional dos Castelos assinalado 
A Câmara Municipal de 

Serpa assinalou o Dia 
Nacional dos Castelos, 

celebrado a 7 de outubro, com 
uma iniciativa centrada na histó-
ria do morro onde hoje se locali-
za o Castelo de Serpa. 

A sessão iniciou-se com uma 
nota de boas vindas pelo Presi-
dente do município, Tomé Pires, 
onde se destacou a importância 
do Castelo de Serpa, quer para a 
memória identitária dos serpen-
ses, quer para a promoção de 
Serpa como destino cultural, jus-
tificando-se assim a necessidade 
das intervenções de reabilitação 
realizadas neste monumento e 
a continuidade da sua recupera-
ção. 

Seguiu-se uma conferência 
por parte do arqueólogo muni-
cipal, Miguel Serra, que preten-
deu mostrar de forma sintética a 
evolução da área ocupada pelo 
castelo desde os seus primei-

ros ocupantes na pré-história, 
passando pelas várias vicissitu-
des da vida do castelo, até aos 
momentos mais recentes, onde 
despido das suas funções milita-
res, serviu de bairro e prisão, ter-
minando no seu uso atual como 
espaço museológico. 

Seguiu-se um participado de-
bate com os vários assistentes 
que tanto serviu para a coloca-
ção de questões sobre as épocas 
retratadas, como para a partilha 
de memórias sobre as vivências 
dos tempos mais recentes.

A sessão comemorativa ter-
minou com uma visita guiada ao 
castelo destinada a mostrar de-
terminados aspetos particulares, 
menos conhecidos do público, 
mas que também fazem parte da 
biografia do Castelo de Serpa.  

Tratou-se de mais uma ativi-
dade integrada nas comemo-
rações do município para o Ano 
Europeu do Património Cultural.

A poetisa Ana Fafe, ou Ana 
Elias de Freitas, jornalista da Rá-
dio Voz da Planície, apresentou 
no passado dia 13 de outubro, o 
seu livro de poesia “Noites de 
Março”.

Organizado pela associação 

Sulcena, a apresentação con-
tou com a presença do autor do 
prefácio do livro, o poeta Marti-
nho Marques, do músico Sérgio 
David e da vereadora da Câma-
ra Municipal de Serpa, Odete 
Borralho.

“Noites de Março” é o resulta-
do, também, dos contributos de 
duas das suas referências artís-
ticas da cidade, do poeta Marti-
nho Marques e do pintor António 
Paizana, que permitiu que um 
dos seus quadros fizesse capa.

“Noites de Março”

Ana Fafe lança 
livro em Serpa

Visita guiada ao Castelo de Serpa

Integrado nas comemorações 
do Dia Internacional da Música, 
teve lugar no passado dia 13 de 
outubro, o “Sons ao Sul – En-
contro de Bandas”. O evento ini-
ciou-se com uma arruada, com 
partida do Jardim Municipal, ao 
que se seguiu com um concerto 
no Cineteatro Municipal de Ser-
pa. Foram perto de 120 músicos, 
num total de três bandas a mos-

trar o que melhor sabem. Banda 
Filarmónica do Crato, Sociedade 
Antiga Filarmónica Montemoren-
se Carlista e Sociedade Filarmó-
nica de Serpa foram as bandas 
em destaque.

De referir que a atividade foi 
promovida pelo Inatel, e contou 
com o apoio da Câmara Munici-
pal de Serpa e da Sociedade Fi-
larmónica de Serpa.

Encontro de Bandas

Arruada 
pela cidade

Ana Elias de Freitas apresentou livro em Serpa

Arruada comemora Dia internacional da Música
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desporto

Torneio Internacional

António Bentes 
no pódio
As duas equipas de Ténis de Mesa de Serpa (Casa do Povo 

e Luso Serpense) têm desenvolvido intensa atividade no 
início desta época desportiva, tendo realizado nas pri-

meiras três semanas vários encontros referentes ao Campeonato 
Nacional da 2.ª Divisão de Honra e também à Taça de Portugal.

Para o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Honra o Luso 
Serpense (João Bentes, Miguel Lampreia e Amadeo Asensio) ven-
ceu por 4-1 a difícil equipa do CTM Lagos que se reforçou este 
ano com um internacional brasileiro, o que tornou esta excelente 
vitória mais saborosa.

Por sua vez a Casa do Povo de Serpa (Edilson Rodrigues, Carlos 
Nunes e João Trindade), embora tenha feito um jogo muito equi-
librado com todas as partidas individuais a serem resolvidas por 
2-3, perdeu com o Vitória de Setúbal por 4-0.

Para a Taça de Portugal a Casa do Povo de Serpa deslocou-se 
a Lisboa para defrontar o Boa Hora e venceu por 3-2. Note-se que 
a equipa da Casa do Povo foi constituída apenas por jogadores 
juniores (Tiago Ventura, Tiago Mourão e Miguel Picareta). Nes-
te resultado o realce vai para Tiago Ventura com uma excelente 
prestação tendo conseguido duas vitórias.

Entretanto o Luso Serpense deslocou-se aos Açores para de-
frontar e equipa do Arrifes da ilha de S. Miguel e também venceu o 
encontro por 3-1. António Bentes, Paulo Fava e João Mourão foram 
os atletas participantes.

Torneio de lagos
No dia 6 de outubro realizou-se, em Lagos, o Torneio Interna-

cional de classificação nacional A de Juniores e também a prova 
de Veteranos que conta para o Circuito Nacional de Veteranos. 
Em Juniores, Serpa fez-se representar por Tiago Ventura, Tiago 
Mourão, Miguel Picareta, Ruben Zhang, José Seita, José Vasques 
e João Vasques. O realce vai para T. Ventura, T. Mourão e M. Pica-
reta que ultrapassaram a fase de grupos tendo ficado eliminados 
já no mapa final.

Na classe de Veteranos António Bentes foi o vencedor tendo ini-
cialmente passado a fase de grupos e depois o mapa final. Realce 
para as meias finais em que venceu Carlos Ferreira (Campo de Ouri-
que) por 3-0 e para a final em que venceu por 3-2 o atleta da Finlândia 
Risto Pitkanen.                                                                                                                                         

Intercâmbio FIT Sénior

Seniores de Serpa 
em Barrancos

Um grupo de seniores de Serpa participou 
no primeiro Intercâmbio FIT Sénior, que teve lu-
gar no passado dia 4 de outubro, em Barrancos. 
Acompanhados por técnicos de desporto da 
Câmara Municipal de Serpa, cerca de 50 parti-
cipantes do concelho deslocaram-se aquela 
localidade, onde, em conjunto com seniores de 
outros concelhos, praticaram desporto. O gru-
po de Serpa foi constituído por participantes do 
programa Gente em Movimento, com turmas de 
Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São Bento, 

Vale de Vargo e A-do-Pinto.
O Intercâmbio FIT Sénior é um programa des-

portivo, adequado àquela faixa etária, desenvol-
vido por vários municípios, dos quais destaca-
mos Serpa, Barrancos, Cuba, Moura e Vidigueira, 
entre outros, e que viu agora a sua primeira ini-
ciativa nascer.

A próxima iniciativa terá lugar a 16 de novem-
bro em Cuba, sendo que a Serpa, chegará em 
maio de 2019.

n

Grande Prémio de Serpa Terra Forte

Pesca desportiva 
em destaque

Teve lugar no passado dia 14 
de outubro o Grande Prémio de 
Serpa Terra Forte, de pesca des-
portiva. O evento organizado pelo 
Clube Amadores de Pesca Des-
portiva de Serpa e apoiado pela 
Câmara Municipal, decorreu na 
Barragem de Serpa. A entrega de 
prémios seguiu-se a um almoço 
muito participado, que contou 
com a presença de Odete Borra-
lho, vereadora do município.

Manuel Medeiro venceu o tor-
neio, seguido de Manuel Limpo e 
João Canhita.

No torneio participaram cerca 
de 25 pescadores.

n

António Bentes destaca-se no Ténis de Mesa

Técnicos de Desporto da Câmara de Serpa dão aula em Barrancos

Ao centro, Manuel Monteiro, vencedor do torneio
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desporto
Serpa e Vila Nova de São Bento

Comemorações do Dia Mundial do Coração
A Câmara Municipal de 

Serpa e a União das 
Freguesias de Vila Nova 

de São Bento e Vale de Vargo 
associaram-se à Fundação Por-
tuguesa de Cardiologia e com 
apoio de várias farmácias locais 
levaram a efeito, no passado dia 
29 de setembro, a comemoração 
do Dia Mundial do Coração, com 
diversas iniciativas. 

Em Serpa, no cenário do Jar-
dim Municipal, a manhã come-
çou com a realização de vários 
rastreios (nutricionais, glicémia, 
colesterol e pressão arterial), a 
cargo de farmácias locais. Se-
guiu-se a formação de um cora-
ção humano, no qual participou 
a vereadora Odete Borralho, em 
representação do município.  

A manhã terminou com uma 
sessão de treino coletivo “Bate 
Forte Coração”, uma atividade 
solidária para com a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia.

Já em Vila Nova de São Ben-
to, a população também aderiu 
à iniciativa e participou nas ativi-
dades que decorreram no Jardim 
da localidade. De referir que, a 
acompanhar o evento, quer em 
Serpa, quer em Vila Nova de São 
Bento, a autarquia disponibilizou 
vários técnicos do Serviço de 
Desporto para garantir que o trei-
no coletivo corria pelo melhor.  

Uma manhã desportiva, na qual 
muitos populares participaram, 
adquirindo uma t-shirt, cujo valor 
angariado, reverteu a favor da Fun-
dação Portuguesa de Cardiologia.

Bons resultados na Taça da APA 

Tudo sobre rodas 
no Sport Clube de Serpa

No dia 22 de setembro teve lugar em Beja a 
Taça APA - Associação de Patinagem do Alente-
jo e Algarve 2018.

O Sport Clube de Serpa – Patinagem Artística 
ficou em 2° lugar na classificação geral coleti-
va, e em termos individuais arrecadou diversos 
prémios. 

Em infantis, Mariana Rodrigues obteve o 2. ° lu-
gar em Solo Dance e 3. ° em Dança Livre, e Maria 
Ana Maurício o 4.° lugar em Solo Dance e o 6.° 
em Dança Livre.  

No escalão de iniciados, Mariana Teixeira trou-
xe para Serpa o 1.° em Figuras Obrigatórias e o 
2.° em Dança Livre e em Solo Dance,  Leonor Co-

laço o 3.° em Dança Livre e 5.° em Solo Dance, 
e Mariana Palhinhas o 3.° lugar em Solo Dance. 

Em juvenis, Carolina Cruz subiu ao pódio com 
o 1.° em Solo Dance e o 2.° em Dança Livre, Ana 
Peneque, o 1.° em Dança Livre e o 2° em Solo 
Dance, e Carolina Mósca obteve o 3.° lugar em 
Solo Dance. 

Nos dias 27 e 28 de outubro, o Sport Clube de 
Serpa – Patinagem Artística organiza o II Torneio 
Serpa Terra Forte em Patinagem Artística, no pa-
vilhão do Complexo desportivo de Serpa.

O Serpa Informação dará conta deste evento 
na sua próxima edição.

n

Município promove iniciativa em Serpa e em Vila Nova de São Bento

Câmara Municipal promove

Formação 
para dirigentes 
associativos

O Município de Serpa, no âm-
bito da sua estratégia de apoio 
e dinamização do movimen-
to associativo concelhio, em 
conjunto com a Confederação 
Portuguesa das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, 
levou a efeito, durante o mês 
de outubro (dias 1, 15 e 29), no 
CADES, a ação “Formar e Qua-
lificar para Melhor Dirigir”, com-
posta por três módulos: ASAE, 
programas de financiamento 
técnicas de pesquisa e conta-
bilidade.

Participam na formação di-
rigentes associativos da Asso-
ciação de Moradores da Neta e 

Pulo do Lobo, Associação Des-
portiva de Vila Nova, Centro 
Rural da Cruz da Cigana, Aqua-
Serpa Clube de Natação, Clu-
be Atlético Aldenovense, Cor-
po Nacional de Escutas Serpa 
- Agrupamento 377, Sociedade 
Filarmónica de Serpa, Centro 
Cultura Popular de Serpa, As-
sociação Cultural e Recreativa 
de Santa Iria, Futebol Clube de 
Serpa, Casa do Povo de Serpa, 
Piense Sporting Clube, Grupo 
Coral As Ceifeiras de Pias, So-
ciedade 1.º de Dezembro de 
Ficalho e Sociedade Luso Ser-
pense, num total de 24 dirigen-
tes.

Sport Clube de Serpa ficou em segundo lugar na geral coletiva

Aposta na formação de dirigentes associativos
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obras no concelho

A Câmara Municipal de Serpa 
recebeu no passado mês 
de setembro, uma nova 

máquina corta relva, mais precisa-
mente uma recicladora. A máquina 
agora adquirida, que teve um custo 
de cerca de seis mil euros, foi dese-
nhada de forma a cortar e recortar as 
folhas do relvado, também corta as 
folhas em pequenas partículas que 
deposita no solo, que depois são 
decompostas naturalmente, trans-
formando-se em nutrientes para o 
próprio relvado, diminuindo assim o 
uso de fertilizantes de solo.

Este equipamento tem várias van-
tagens na sua utilização, nomeada-
mente o facto de não deixar resí-
duos do corte. Como o corta relvas 
acaba por fazer a reciclagem dos re-
síduos, deixa de ser necessário o en-
sacamento, pelo que se reduz o uso 
de sacos plásticos. Por outro lado, a 
sua rentabilidade é maior, pois como 
este equipamento tem maior capa-
cidade para contornar obstáculos 
e não perder tempo com qualquer 
tipo de manobras, aumenta a produ-
tividade. 

n 

Máquina recicladora

Município adquire corta relva

Informação aos munícipes

Serviços de recolha 
de monos

A Câmara Municipal de Serpa relembra todos os munícipes que existe, livre de 
qualquer custo, um serviço porta-a-porta, de recolha de monos domésticos. Para o 
efeito basta contactar a Câmara Municipal e combinar a recolha, evitando cenários 
como os que se podem ver na fotografia, que em muito prejudicam a imagem de Serpa 
e das suas gentes. Inclusivamente, para que este serviço seja feito da melhor forma, 
o Município adquiriu recentemente um novo equipamento tipo pinça, para a grua que 
efetua este serviço.

n 

Destroçadora evita recolha de resíduos

Estrada Municipal 522 e 522/1

Município substitui
sinais de trânsito

Foram substituídos vários sinais de trânsito na Estrada Municipal 522 e na 522/1, 
em Vila Verde de Ficalho. Os técnicos da Câmara Municipal de Serpa fizeram 
um levantamento sobre a sinalização existente e concluiu-se que se deveriam 
substituir dez sinais de trânsito, nomeadamente no que se refere à sinalização 
indicadora da velocidade máxima permitida e a sinalização para a passagem de 
animais.

Para evitar este cenário peça ao município a recolha gratuita

Substituição de sinais nas estradas municipais 522 e 522/1



novembro 2018 | Serpa Informação | 15

obras no concelho
Brinches
> Continuação da obra do futuro jardim
> Reposição de asfalto nas ruas do Poço Novo, 

da Estrada, Acima, da Escola e do Oriente
> Conclusão do alargamento das caldeiras na 

Rua da Estrada
> Reparação de troço no Caminho Municipal 

1048

Pias
> Conclusão da requalificação da Rua de 

Brinches

> Execução de muro na Rua José Machado 
Moreira Rita

Serpa

> Requalificação do Museu de Etnografia

> Infraestruturas da Zona Sul

> Manutenção da Piscina Coberta de Serpa

> Beneficiação do cemitério

Vila Nova de São Bento

> Requalificação da Rua Dr. Albérico Alexandre 
Nunes de Figueiredo

>  Reparação de caminhos na Herdade da 
Abóbada

Vale de Vargo
> Conclusão da execução de linhas de água na 

Travessa 1.º de Maio

Vila Verde de Ficalho
> Limpeza de bermas e valetas na estrada 

municipal 522

_______________________________________________

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

Parque de Campismo
Encerrado
O Parque de Campismo de Serpa vai estar encerrado 
ao público a partir do próximo dia 1 de novembro, 
previsivelmente durante quatro meses, para 
remodelações.

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

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de novembro realiza-se uma reunião pública da 
Câmara Municipal, no dia 14, em Serpa, 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. 

MERCADOS  
Brinches – 3, 10, 17 e 24

Vale de Vargo – 7 e 21

Vila Nova São Bento – 9

Vila Verde de Ficalho – 1

Serpa – 27

FARMáCiAS DE SERViçO

01 e 02  | Farmácia CENTRAL

03 a 09 | Farmácia SERPA JARDIM

10 a 16   | Farmácia CENTRAL

17 a 23  | Farmácia SERPA JARDIM

24 e 30 | Farmácia CENTRAL

SEGURANçA EM OBRA
A abertura de estaleiro e o início de uma obra, têm 
associadas várias etapas, administrativas/operacio-
nais, que visam dar cumprimento ao estabelecido 
no Decreto Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, que 
estabelece as regras gerais de planeamento, orga-
nização e coordenação para promover a segurança, 
higiene e saúde no trabalho.
Neste espaço iremos fazer um breve resumo, que 
não dispensa a leitura do citado diploma.

1.ª Etapa – Elaboração e compilação de documen-
tação:

- Inicia-se com a elaboração do Plano de Segurança 
e Saúde (PSS) em projeto, que, posterior à adjudi-
cação da obra, tem que ser desenvolvido por um 
técnico superior de segurança no trabalho e entre-
gue ao dono de obra, para validação e aprovação.

- O desenvolvimento do PSS implica uma análise e 
hierarquização dos riscos evidenciados em projeto 
e respetivos planos de equipamentos de proteção 
coletiva e individual; Plano de Sinalização Tem-
porária (se a obra ocupar a via pública); Plano de 
Emergência; projeto de estaleiro e memória descri-
tiva; Fichas de Procedimentos de Segurança (FPS), 
entre outros.

- Para o desenvolvimento do PSS devem ser com-
pilados documentos internos da empresa como: 
seguros, fichas de aptidão dos trabalhadores (FAT), 
fichas de distribuição de EPI’s, folhas de assiduida-
de, entre outros.

- Elaboração e envio de Comunicação Prévia (CP) de 
abertura de estaleiro ao ACT, dando conhecimento 
da data de início e fim da obra, a sua duração e car-
ga efectiva de trabalhadores, incluindo subemprei-
teiros (quando aplicável).

2.ª Etapa – Montagem e organização de estaleiro:
- Vedar o espaço para estaleiro ou frente de obra, or-

ganizar os espaços, tais como instalações sociais, 
ferramentaria, armazém de materiais e equipamen-
tos, etc. 

- Colocar sinalização de segurança, meios de socorro 
e emergência.

- Afixar documentação obrigatória, incluído a CP (ver 
sítio da internet do ACT sobre a matéria)

3.ª Etapa - Colocação de sinalização temporária 
(caso aplicável)

4.ª Etapa – Facultar formação e informação dos tra-
balhadores sobre os riscos, os EPC’s e EPI’s

 Após todos estes procedimentos, a obra pode dar 
início.
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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/

4.º CENAS DE NOVEMBRO . SERPA
De 2 a 18 . Cineteatro Municipal de Serpa .  Consultar programa próprio

Espetáculos de teatro para o público adulto e público familiar e conversas com os artistas 

Mais em www.baal17.pt . Org: BAAL17

Abraçar a Dor > Por Filomena Mourinho . SERPA 
Dia 3 . 18.30h . Serpa Lovers . Mais informação em https://www.facebook.com/

events/553899605040994/ . Org: Serpa Lovers]

BiBliOTECA MUNiCiPAl ABADE CORREiA DA SERRA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Exposição de ilustração “Vaguear” . De João Catarino 

De 3 a 30 . das 10.00h às 13.00h e das 14.30h às 19.00h 
Org: João Catarino e Câmara Municipal de Serpa

> Oficina de desenhos de observação a partir do real  . De João Catarino 

Dia 3 . 10.30h . M/15 . Org: João Catarino e Câmara Municipal de Serpa

> OH! . animação de livros para bebés e pais

Dia 3 . 11.00h . bebés dos 12 aos 36 meses e pais

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos

Dias 6, 13, 20, 27 | sessões às 16.30h e às 17.00h

> Encontros .  Apresentação de livros e conversa com os autores  

   António Variações / Manuela Gonzaga
Dia 10 . 16.30h 

> Mãos na Massa > “Inventa-te” . Oficina de expressão plástica

Dia 10 . 10.30h às 12.30h 

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

Dia 17 . 11.00h

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

Dia 21 . 15.30h às 16.30h

MUSiBÉRiA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Espetáculo de Dança. 1’28 de Raquel Klein (Espanha)
Dia 3 . 18.30h . M/06 anos

> Workshop de Áudio . Fundamentos do Design e Otimização de Sistemas 
de Som . Com Wladimiro Garrido Guerra

  Dia 6 . das 10.00h às 18.30h . Total de horas: 7h
Público-Alvo: PME’s, Profissionais e Estudantes da área das Industrias Culturais e Criativas; público 

interessado. Inscrições gratuitas e obrigatórias em musibéria.serpa@gmail.com

> Oficina de Dança . Identidades: corpo-próprio, própria-dança de 
Bárbara Faustino
Dia 24 . 16.00h . M/08 anos

Hora do Planeta . SERPA 
Dia 12 . Iluminação Cénica da Muralha e do Edifício do Paços do Concelho desligada

Org: Câmara Municipal de Serpa

Dia internacional da Prematuridade . SERPA 
Dia 17 . Colocação de um laço roxo no átrio do município no dia 16

Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Cante Fest’2018. SERPA 
Dia 23 . Lisboa / Dias 24 a 27 de novembro . Serpa
Consultar programa próprio

Org: Câmara Municipal de Serpa/Casa do Cante

DESPORTO
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GiNáSTiCA  . HiDROGiNáSTiCA  . BOCCiA SÉNiOR
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 1 . 10.30h  |  Campeonato Distrital de infantis 
F.C. Serpa - G.D. Amarelejense / Parque Desportivo de Serpa
Dia 3 . 10.00h  |  Campeonato Distrital de infantis
Piense S.C. - Despertar S.C. “B” / Parque Desportivo de Serpa
Dia 3 . 11.15h  |  liga de Formação Benjamins 
F.C. Serpa - Despertar S.C. “B” / Parque Desportivo de Serpa
Dia 3 . 15.00h  |  Campeonato Distrital de juvenis 
Piense S.C. - S.C. Odemirense / Parque Desportivo de Pias
Dia 4 . 16.00h  |  Campeonato Distrital Seniores - 1ª Divisão
C.A. Aldenovense – S.C. Odemirense / Parque Desportivo de V. N. S. Bento
Dia 10 . 10.00h  |  Campeonato Distrital de infantis
C.A. Aldenovense - C.D. Beja “B” / Parque Desportivo de V. Nova S. Bento
Dia 10 . 11.15h  |  liga de Formação Benjamins
C.A. Aldenovense - G.D. Amarelejense / Parque Desportivo de V. N. S.Bento
Dia 10 . 15.00h  |  Campeonato Distrital de juvenis
F.C. Serpa – C.D. Milfontes / Parque Desportivo de Serpa
Dia 17 . 10.00h  |  Campeonato Distrital de juvenis
F.C. Serpa - Despertar S.C. “B” / Parque Desportivo de Serpa
Dia 17 . 10.00h  |  Campeonato Distrital de infantis
Piense S.C. - C.A. Aldenovense / Parque Desportivo de Pias
Dia 17 . 11.15h  |  liga de Formação Benjamins
F.C. Serpa - C.A. Aldenovense / Parque Desportivo de Serpa
Dia 17 . 11.15h  |  liga de Formação Benjamins
Piense S.C. – C.F. Guadiana / Parque Desportivo de Pias
Dia 17 .  15.00h  |  Campeonato Distrital de juvenis
Piense S.C. – C. D. Almodôvar / Parque Desportivo de Pias
Dia 18 . 15.00h  |  Campeonato Distrital Seniores - 1ª Divisão
Piense SC – G.D. Renascente / Parque Desportivo de Pias
Dia 24 . 10.00h  |  Campeonato Distrital de infantis
C.A. Aldenovense - G.D. Amarelejense / Parque Desportivo de V. N. S.Bento
Dia 24 . 11.15h  |  liga de Formação Benjamins
C.A. Aldenovense - Piense S.C. / Parque Desportivo de V. Nova S. Bento
Dia 24 . 15.00h  |  Campeonato Distrital de juvenis
F.C. Serpa – C.D. Beja / Parque Desportivo de Serpa

Andebol . TODO O CONCELHO 
Dia 1 . 17.00h  |  Campeonato Nacional 3.ª Div. 
C.C.P. Serpa – C.A.R. Telheiras / Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 10 .  15.30h  |  Campeonato Nacional de infantis
C.C.P. Serpa – Z. Azul / Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 10 .  17.00h  |  Campeonato Nacional 3ª Div.
C.C.P. Serpa – C.R.Bº. Janeiro / Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 18 . 15.30h  |  Campeonato Nacional de infantis
C.C.P. Serpa – C. Náutico Guadiana / Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 24 . 17.00h  |  Campeonato Nacional 3ª Div.
C.C.P. Serpa – C. Vela Tavira / Pavilhão Carlos Pinhão

Torneio de São Martinho de Boccia Sénior . VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dia 9 . 14.00h – 17.30h
Pavilhão Municipal de Desporto Vila Nova de S. Bento
Org: Câmara Municipal de Serpa

Vamos conhecer o concelho… a pé: pela diabetes . SERPA
Dia 18 . 9.00h – 13.00h
Org: Câmara Municipal de Serpa


