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No próximo dia 21 de abril 
voltará a sair à rua mais um 
Cortejo Histórico e Etno-

gráfico, integrado nas Festas de Nos-
sa Senhora de Guadalupe e organiza-
do pela Câmara Municipal de Serpa, 
esta edição trás novidades.

Esta iniciativa, que se realiza des-
de 1979, e que vai na sua 40.º edição, 
pretende retratar quadros locais, 
mostrando a história, a etnografia e 
o património construído. Para esta 
edição, a Câmara Municipal de Ser-
pa está a preparar um quadro novo, 
sobre os Besteiros do Conto, uma mi-
lícia de besteiros que saiu de Serpa 
para servir o Rei D. Dinis, durante o 
Cerco de Portalegre.

Vários trabalhadores da autarquia, 
carpinteiros, serralheiros, motoristas, 
desenhadores, entre muitos outros 
colaboradores, estão a preparar a 
edição deste ano, com empenho e 
dedicação. O “Serpa Informação” foi 
falar com alguns, para saber como 
estão a decorrer os preparativos.

Juan Tejera (artista plástico): 
Fez-se um carro do Cante, logo 
depois da elevação a património, 
mas as peças não foram executadas 
propriamente para o Cortejo, é gesso 
e madeira, e com a colocação e 
retirada as peças foram-se partindo. 
Então, este ano estou a fazer uma 

nova versão do Carro do Cante, mas 
noutro material, mais resistente e 
apropriado, em esferovite revestido 
a gesso, e reforçado com um varão 
de ferro. Suponho que vai aguentar…. 
Comecei a trabalhar neste carro em 
princípio de janeiro, e calculo acabar 
no princípio de abril.

Francisco Bentes (responsável 
pela frota): As expectativas são boas 
e espero que saia mais um cortejo 
fantástico, é nesse sentido que esta-
mos a trabalhar, para que a popula-
ção de Serpa e os visitantes fiquem 
maravilhados com o nosso Cortejo. 

Para além de tratar da parte logís-
tica, vou participar enquanto membro 
do rancho. Já participo no Cortejo há 
uns 28 ou 30 anos, os últimos 10 no 
grupo coral. 

Há evolução em carros novos, em 
temáticas novas, embora seja sem-
pre a retratar a história do nosso con-
celho. Há muita gente a pensar que 
é sempre a mesma coisa, mas não é! 
Cada Cortejo é diferente.

Carlos Amarelinho (encarrega-
do): Os preparativos estão a correr 
de modo satisfatório, neste momento 
(final de março) já temos quinze re-
boques preparados, o que significa 
mais ou menos um quarto do total de 
reboques.

destaque
Cortejo Histórico e Etnográfico

História do concelho 
nas ruas de Serpa

Rota do Cante 
— para se ouvir cantar

No dia 20 de abril vai decorrer uma Rota do 
Cante, inserida nas comemorações das Festas 
do Concelho em Honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe, promovida pelo Município de Serpa 
e na sequência da experiência que aconteceu 
durante o Cante Fest.

Das 15.00 às 19.00 horas, 10 grupos corais, dos 
quais sete do concelho e três convidados, irão 
atuar junto dos estabelecimentos aderentes, um 
pouco por toda a cidade de Serpa.

Confirmadas estão desde já as participações 
das Cantadeiras de Redondo, Grupo Coral “Os 
Camponeses” de Vale de Vargo, Grupo Coral e 
Etnográfico da Academia Sénior de Serpa, Gru-
po Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Ser-
pa, Grupo Coral Feminino “As Flores do Chança”, 
Grupo Coral Feminino “Madrigal”, Grupo Coral Os 
Ceifeiros de Serpa, Moças da Aldeia, Santa Clara 
do Louredo, Moços da Aldêa — Cabeça Gorda e 
Rancho Coral Feminino “As Papoilas do Enxoé”.

n 

Nós precisamos de carros 
vivos, ou seja, que levem fi-
gurantes, que interajam com 
o público, que os tornem in-
teressantes neste ponto de 
vista. Vamos incluir novamen-
te no Cortejo um carro que 

não sai há quatro anos, a Pra-
ça de Jorna, que acrescenta 
mais interesse. 

n 

Carro da Câmara Municipal de Serpa

Trabalhadores da autarquia empenham-se anualmente na montagem de todo o Cortejo



abril 2019 | Serpa Informação | 3

N
o concelho de Ser-
pa a Páscoa marca 
o início de um ci-
clo de festividades 
em quase todas 
as localidades, re-

fazendo-se anualmente uma tradição 
popular e religiosa que é, também, um 
ponto de encontro das famílias e dos 
amigos, promovendo as amizades, o 
companheirismo e o nosso saber rece-
ber. A Festa de N.ª Sr.ª da Guadalupe é 
a primeira deste período, numa agen-
da preenchida que terminará em maio, 
dando lugar depois aos Santos Popula-
res e ao verão. 

Pela dimensão que estas festas têm 
em cada localidade, pela capacidade 
de atração de visitantes, de amigos e 
de familiares que aqui se deslocam, 
pela dinâmica económica que repre-
sentam, são pontos altos no calendário 
do concelho. E é preciso não esquecer 
que são feitas por pessoas que nelas 
trabalham durante meses e de forma 
voluntária, pelo que fica aqui expres-
so, em nome do Município de Serpa, o 
agradecimento a todas as Comissões 
de Festas, assim como a todas as enti-
dades e pessoas que colaboram nestes 
eventos.

E porque é Abril, festejemos com 
alegria o 25 de Abril, data que marcou 
uma revolução profunda em Portugal e 
que abriu as portas à Democracia e à 
Liberdade. O Futuro é Abril!

EDiToRiAl
o FuTuRo é ABRil!

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Margem Esquerda do Guadiana

Biorregião em debate
A convite da Câmara Municipal, estiveram 

em Serpa, no passado dia 28 de fevereiro, Mi-
guel de Freitas, secretário de Estado das Flo-
restas e Desenvolvimento Rural, e José Godi-
nho Calado, diretor Regional de Agricultura e 
Pescas do Alentejo, para participar numa re-
união de trabalho. Questões tais como a pro-
posta de constituição de uma Biorregião para 
a Margem Esquerda do Guadiana e o CCBIO — 
Centro de Competências da Agricultura Bio-
lógica e dos Produtos no Modo de Produção 
Biológico —, estiveram em cima da mesa.

A comitiva, liderada por Tomé Pires, Presi-
dente da Câmara Municipal de Serpa, realizou 
ainda visitas de campo a duas empresas do 
concelho, nomeadamente à Risca Grande, 
produtora de azeite certificado em modo de 
produção biológico, e à Biodamasco — Agru-
pamento de Produtores Biológicos. 

A acompanhar a visita estiveram ainda Da-
vid Machado, presidente da Associação Rota 
do Guadiana — ADI, e Jaime Ferreira, presi-
dente da AGROBIO — Associação Portuguesa 
de Agricultura Biológica. 

Visita de trabalho a uma exploração agrícola do concelho

Serra de Serpa

Novo certame 
em preparação

Tomé Pires, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Serpa, avançou, durante a Feira do 
Azeite de Vale de Vargo, com a criação de 
mais um certame no concelho. Desta feita, o 
evento, que ainda não tem data marcada, de-
correrá na zona de Santa Iria e Vales Mortos, 
e terá como objetivo uma forte aposta nos 
sabores da Serra de Serpa, sem deixar de fa-
lar no Queijo Serpa, dar destaque aos cogu-
melos, espargos e outros recursos endóge-
nos, que proliferam nesta parte do concelho.

Uma das apostas da Câmara Municipal de 
Serpa é, à semelhança do que tem sido feito 
na Feira do Queijo do Alentejo, mas também 
em outros certames do concelho, de que é 
exemplo a Feira do Azeite de Vale de Vargo, 
engrossar o programa dos eventos com uma 
vertente mais científica e académica, valori-
zando os produtos que estão em destaque 
em cada feira.

n 
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O Município de Serpa voltou a 
marcar presença na BTL — Bolsa 
de Turismo de Lisboa, que se rea-
lizou de 13 a 17 de março.  

A convite do Município de Ser-
pa estiveram presentes agentes 
económicos do concelho, com o 
intuito de alargarem as suas redes 
de conhecimento e de contactos. 

O stand do Município, alusivo ao 
Projeto Serpa Terra Forte — Pro-
moção, publicitou a página web 
de promoção turística visitserpa.pt, 
e o Guia Interativo Serpa Tour. 

O projeto Serpa Terra Forte — 
Promoção é um projeto de divul-
gação turística a nível nacional e 
internacional do património ma-
terial e imaterial do concelho de 
Serpa, que destaca o território 
como destino turístico. É cofinan-
ciado pelo Alentejo 2020, Portugal 
2020 e apoio FEDER.

notícias
Visita da Ryanair

Promoção 
do Cante Alentejano

O Município de Serpa acolheu 
no dia 8 de março uma equipa 
de produção de conteúdos da 
companhia aérea Ryanair, para 
a realização de um podcast so-
bre o Cante Alentejano, inseri-
do no programa de promoção 
dos destinos desta companhia. 
Esta iniciativa, que contou com 
a presença da apresentadora 
da estação televisiva BBC Julia 

Bradbury, foi promovida pela 
Agência de Promoção Turística 
do Alentejo e incluiu uma visita 
à cidade de Serpa e gravações 
de Cante na Taberna dos Cam-
poneses de Pias, local onde 
toda a equipa foi recebida por 
Tomé Pires, Presidente da Câ-
mara Municipal de Serpa, e An-
tónio Moita, presidente da Junta 
de Freguesia de Pias.

A ação realizou-se no âmbi-
to do projeto Serpa Terra Forte 
Promoção, uma iniciativa da 
Câmara Municipal de Serpa, em 
parceria com a ADPM — Asso-
ciação de Defesa do Património 
de Mértola, e cofinanciada pelo 
Alentejo 2020 e Portugal 2020, 
através do FEDER.

n

Bolsa de Turismo

Município promove 
concelho em Lisboa

Serpa divulga Cante Alentejano no estrangeiro

Stand do Município integrou o espaço da ERT — Turismo do Alentejo e Ribatejo

Foram plantadas espécies autóctones

Dia da Árvore

Atividade 
em A-do-Pinto

Para celebrar o Dia da Árvore, os alunos do 
pré-escolar, do 1.º ciclo e os professores da es-
cola de A-do-Pinto participaram na plantação 
de árvores (Acér Negundo) cedidas pela Câma-
ra Municipal de Serpa. A Escola Segura da GNR 
também se fez representar.

Este apoio da Câmara Municipal integra-se no 
âmbito da parceria com o projeto Eco-Escolas, 
do qual fazem parte a maioria das escolas do 
concelho.

Floresta Comum

Plantação no 
Dia da Árvore

No dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore, o 
Município de Serpa procedeu à plantação de 15 
árvores, azinheiras (Quercus Rotundifólia) e sobrei-
ros (Quercus Suber), no Parque 2 da autarquia.

A iniciativa realizou-se no âmbito do programa 
“Floresta Comum”, um projeto do Município de 
Serpa, em parceria com a Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Básica 
Abade Correia da Serra e Agrupamento de Esco-
las N.º 2 de Serpa.

Este programa implicou a plantação de árvo-
res de espécies da floresta autóctone portugue-
sa e contemplou a plantação de 36 árvores, no-
meadamente 18 carrascos, nove sobreiros e nove 
azinheiras, entre fevereiro e março de 2019, bem 
como a realização de ações de sensibilização.

Alunos e professora plantaram árvores
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No dia 11 de março o Instituto 
da Conservação da Natureza e 
das Florestas promoveu mais 
uma libertação de lince-ibérico, 
integrada no projeto de reinte-
gração desta espécie no Vale 
do Guadiana.

A iniciativa teve início na Casa 
do Cante, em Serpa, com a in-
tervenção do Presidente do 

Município de Serpa, Tomé Pires, 
e do presidente do Instituto de 
Conservação da Natureza e Flo-
restas, Rogério Rodrigues. Se-
guiu-se uma apresentação das 
ações de reintrodução do lin-
ce-ibérico no Vale do Guadiana, 
e o visionamento das versões 
curtas dos filmes “O caçador do 
silêncio” e “Portugal, Património 

Natural — Alentejo”. 
De tarde, o Parque Natural do 

Vale do Guadiana recebeu a sol-
ta de dois linces ibéricos, uma 
fêmea e um macho, a Pimenta e 
o Picante, perante o olhar atento 
de mais de uma dezena de re-
presentantes de várias institui-
ções parceiras do projeto. 

n

Parque Natural do Vale do Guadiana

Natureza recebe linces

Picante, macho libertado na Serra de Serpa

Geoparque 
do Vale do Guadiana

Reunião 
de trabalho

Teve lugar no passado dia 7 de março, no 
Edifício do Musical, na Mina de São Domingos, 
em Mértola, mais uma reunião sobre o Geopar-
que do Vale do Guadiana. Esta reunião voltou 
a contar com a presença de Tomé Pires, Presi-
dente do Município de Serpa, um dos conce-
lhos envolvidos neste projeto.

No encontro foi abordada a adesão dos mu-
nicípios de Moura e Barrancos ao protocolo de 
criação/candidatura do Geoparque, a delimita-
ção do território, a definição da tipologia e ca-
racterísticas da entidade de gestão e a equipa 
de trabalho.

Participaram nesta reunião, além de Serpa, 
os municípios de Mértola, Moura, Barrancos, o 
Instituto de Conservação da Natureza e das Flo-
restas (ICNF) e o Laboratório Nacional de Ener-
gia e Geologia (LNEG).

PremiumLightPro

Sessão sobre 
iluminação 

No âmbito do projeto Europeu PremiumLightPro, 
teve lugar, no passado dia 15 de março, no CA-
DES — Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico de Serpa, uma sessão sobre a im-
plementação de novas soluções de iluminação. 
Carlos Alves, vice-presidente do Município de 
Serpa, abriu a sessão, sobre soluções inovado-
ras para sistemas de iluminação eficiente (inte-
rior e exterior) no setor dos serviços públicos e 
privados. O principal objetivo desta iniciativa, que 
contou com sala cheia, foi apoiar a implementa-
ção de soluções LED de elevada qualidade e 
eficiência utilizando os instrumentos e serviços 
apropriados.

O Executivo da Câmara Mu-
nicipal de Serpa realizou várias 
visitas a localidades do conce-
lho, mantendo reuniões com as 

respetivas Uniões e Juntas de 
Freguesia.

No passado dia 27 de feverei-
ro, realizou-se uma deslocação 

a Vale de Vargo. No dia 6 de 
março, o Executivo esteve em 
Pias, e no dia 13 de março, em 
Serpa. 

Vale de Vargo, Pias e Serpa

Executivo visita freguesias

Elementos dos executivos da Câmara e da união de Freguesias de Serpa em visita de trabalho

Sessão sobre iluminação foi muito participada
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Realizou-se no auditório do 
Musibéria, no dia 20 de março, 
um seminário dedicado aos 
“Fatores críticos de competi-
tividade e oportunidades de 
inovação na fileira agroalimen-
tar da margem esquerda do 

Guadiana”, no âmbito do proje-
to AgroMEG — Qualificação das 
PME Agroalimentares da Mar-
gem Esquerda do Guadiana.

A iniciativa contou com a 
presença de Tomé Pires, Pre-
sidente da autarquia serpense, 

e em cima da mesa estiveram 
temas como a produção bioló-
gica, a organização da fileira, 
as perspetivas do regadio na 
margem esquerda, a interna-
cionalização, entre outras.

n

Seminário do projeto AgroMEG

Qualificação das PME 
Agroalimentares 

Notícias da Academia

Internet 
Mais Segura

Teve lugar no passado dia 8 de fevereiro, na 
sede da Academia Sénior de Serpa, a ação de 
sensibilização alusiva à temática Dia da Internet 
Mais Segura 2019, promovida pelo Comando 
do Destacamento Territorial de Moura da GNR.

A ação foi conduzida por dois agentes da 
GNR, da Secção de Prevenção Criminal e Po-
liciamento Comunitário — Núcleo Idosos em 
Segurança, e visou alertar e sensibilizar a po-
pulação sénior para os riscos e implicações da 
utilização da internet.

Foram abordados casos e exemplos concre-
tos de utilização abusiva de dados do utiliza-
dor e mesmo de fraudes ocorridas via internet. 
A ação foi bastante participada e elucidativa 
para a comunidade desta academia.

Bombeiros de Serpa

Maratona 
Vitor Valadas

A Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Serpa promoveu nos passados 
dias 9 e 10 de março, a Maratona de Futsal In-
ter-Bombeiros BVSerpa 2019. A maratona de ho-
menagem a Vitor Valadas, bombeiro falecido em 
2017, contou com a presença de Odete Borralho, 
vereadora da Câmara Municipal de Serpa. 

A prova foi ganha pela equipa de trabalhado-
res do Hospital de Beja. O segundo lugar foi ocu-
pado pela formação dos bombeiros de Moura, e 
o terceiro e quarto lugares foram para a GNR de 
Serpa e os Bombeiros de Serpa, respetivamente.

Fileira agroalimentar esteve em debate no Auditório Musibéria

GNR em ação de prevenção

Foto de família com os participantes

Museu Municipal de Arqueologia de Serpa 

Três anos depois da reabertura
A Câmara Municipal de Serpa assinalou o ter-

ceiro aniversário da reabertura do Museu Muni-
cipal de Arqueologia com um vasto conjunto de 
iniciativas que decorreram entre os dias 20 a 24 
de março. 

Este equipamento cultural reabriu portas ao 
público no dia 24 de março de 2016, após um 
período em que sofreu obras de requalificação 
destinadas a criar um novo programa museoló-
gico mais atrativo e moderno, dignificando os 
espaços e o espólio que aí eram visitáveis des-
de 1984. 

O novo museu, que acolhe materiais arqueo-
lógicos de todo o concelho de Serpa, incorpo-
rou elementos provenientes das mais recentes 
intervenções arqueológicas, realizadas sobre-
tudo no âmbito do Plano de Rega de Alqueva, 
que duplicaram o número de sítios arqueológi-
cos conhecidos desde 1997 aquando da realiza-
ção da Carta Arqueológica de Serpa. 

Desde a sua reabertura e até ao final de 2018, 
o Museu Municipal de Arqueologia já foi visitado 
por 35 970 pessoas, que ficaram a conhecer me-
lhor a história deste território através dos mais de 
300 artefactos (desde o Paleolítico até ao Perío-
do Islâmico) que integram o espólio do Museu.  Visita guiada ao Museu de Arqueologia
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O Município de Serpa vai promover ao longo 
do ano de 2019 a iniciativa “Mercadinhos na Pra-
ça”, que terá lugar no primeiro sábado dos meses 
de maio, setembro e dezembro, na Praça da Re-
pública, em Serpa.

Os artesãos e produtores do concelho de Ser-
pa serão convidados a estarem presentes com 
os seus produtos e haverá animação musical ou 
de rua. 

Neste mês de abril realizar-se-á também uma 
edição especial, na Páscoa, no dia 20, a realizar 
no Largo dos Santos Próculo e Hilarião (Largo de 
Santa Maria), com venda de artesanato. 

Estes mercadinhos destinam-se a dinamizar o 
Centro Histórico, bem como a atividade econó-
mica local, dando a conhecer o que se produz 
no concelho.

Centro Histórico

Mercadinhos 
na Praça

Contrato Local de 
Segurança de Serpa

Sessão de 
informação

No âmbito do projeto Interculturalidades II — 
Contrato Local de Segurança de Serpa, decorreu 
no passado dia 20 de março, no Cades, em Serpa, 
uma sessão de informação e esclarecimento so-
bre as condições de acesso dos cidadãos estran-
geiros ao Sistema de Segurança Social. 

A iniciativa foi promovida pelo Instituto de Se-
gurança Social, em parceria com a Rota do Gua-
diana-ADI e contou com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Serpa.

Vale de Vargo acolheu 
mais uma edição da 
Feira do Azeite, nos 

dias 15, 16 e 17 de março, orga-
nizada pela União das Fregue-
sias de Vila Nova de São Bento 
e Vale de Vargo, com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa.

A abertura contou com a par-
ticipação dos alunos da EB1 C/
JI de Vale de Vargo, seguida de 
animação musical com Arte e 
Copas e com Ricardo Glória. 

No dia 16, logo pela manhã, 
teve lugar o Colóquio “Azeite: 
património alimentar milenar”, 
que se debruçou sobre os ves-
tígios rurais romanos no terri-

tório de Serpa, a produção de 
azeite no ocidente da Península 
Ibérica: o que nos diz o registo 
arqueológico, o azeite na gas-
tronomia portuguesa e o azeite 
e os portugueses: uma história 
de afetos.

De tarde, após a animação cir-
culante pelo Grupo de Bombos 
Alen’Ritmo, de Vila Nova de São 
Bento, realizou-se um workshop 
orientado pelo Jardim Terapêu-
tico, seguido das atuações mu-
sicais do Grupo Cruzeiro, Zeca e 
os Pelintras e Luiggy. 

O domingo começou com ati-
vidade desportiva pelos olivais 
do Enxoé: um passeio pedestre 

e outro de BTT, com a participa-
ção de 32 betetistas.

Para retemperar energias foi 
servida uma mega-açorda. Pelo 
início da tarde realizou-se a 
apresentação do futuro Manual 
do Azeite — Olea Europaea, pelo 
Jardim Terapêutico.

A iniciativa encerrou com as 
atuações do Rancho Coral e 
Etnográfico “Os Camponeses” 
de Vale de Vargo, Grupo Coral 
Feminino “Papoilas do Enxoé” 
de Vale de Vargo, Rancho de 
Cantadores de Aldeia Nova de 
São Bento e Grupo Musical Mu-
lisnando. 

n

Feira do Azeite em Vale de Vargo

Azeite: património 
alimentar milenar

“Pelos Olivais do Enxoé”

Caminhada em Vale de Vargo 
No dia 17 de março realizou-se uma caminhada 

“Pelos Olivais do Enxoé”, integrada no programa 
da Feira do Azeite, em Vale de Vargo, e realiza-
da no âmbito do plano anual de caminhadas da 
Câmara Municipal  de Serpa sob o tema “Vamos 
conhecer o Concelho... a pé”.

Participaram 150 caminhantes, em dois percur-
sos, um com 13,5 quilómetros e outro, alternativo, 
com 8 quilómetros.

Seguiram-se um almoço, confecionado pela 
Comissão de Festas de Vale de Vargo, com 90 ca-
minhantes e uma visita à Feira do Azeite. 

Momento da inauguração do certame

Esclarecimentos sobre Segurança Social

Cento e cinquenta pessoas participaram no evento

Foto de arquivo
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Comemorações do 45.º aniversário do 25 de Abril

O Futuro é Abril
A 

Câmara Municipal de Ser-

pa e as Juntas e Uniões de 

Freguesia do Concelho as-

sinalam as comemorações 

do 45.º aniversário do 25 de Abril com 

o mote “O Futuro é Abril”. Várias são as 

iniciativas previstas, não só na sede de 

concelho, mas em todas as freguesias. 

Desporto, teatro, sessões sobre o tema 

a realizar nas escolas, música, jogos tra-

dicionais, fogo de artifício, entre outras, 

fazem parte do programa.

A grande novidade das comemo-

rações deste ano passa pela inclusão 

no programa da iniciativa “Sábados de 

Abril”. Serão 10 espetáculos infantis, a 

realizar em Vale de Vargo, A-do-Pin-

to, Serpa, Santa Iria, Pias, Brinches, Vila 

Nova de São Bento, Vales Mortos, Vale 

do Poço e Vila Verde de Ficalho, nos dias 

6, 13 e 27 de abril. 

Um destes espetáculos intitula-se 

“Histórias do 25 de Abril — Maurioneta”. É 

um espetáculo de fantoches com base 

no livro “O Tesouro”, de Manuel António 

Pina, sobre a Revolução dos Cravos, e 

destina-se a crianças com mais de três 

anos e famílias.  

Também “A Revolução na Caixa de 

Costura” estará em palco. Trata-se de 

um projeto de leituras encenadas, cons-

truído a partir do livro “A Revolta dos Al-

finetes”, de Alexandre Honrado, destina-

do a crianças maiores de cinco anos e 

famílias.

A peça de teatro “25 de Abril — Histó-

ria de uma Revolução” conta a história da 

revolta das forças armadas, o derrube da 

ditadura sem derramamento de sangue, 

até à entrada em vigor da Constituição 

de Abril. É dirigida a crianças a partir dos 

sete anos e famílias, e também integra o 

programa dos “Sábados de Abril”.

Música em destaque

Uma das tradições do 25 de Abril em 

Serpa passa pela noite do dia 24 de abril, 

altura em que decorre o momento alto 

do programa. Com início previsto para as 

21.30 horas, no Cineteatro Municipal, a 

música estará em destaque.

O Grupo Coral os Ceifeiros de Serpa, o 

Grupo Coral da Academia Sénior de Ser-

pa e o Grupo Coral e Etnográfico da Casa 

do Povo de Serpa abrem as hostes com 

o Cante Alentejano. Pelas 22.00 horas 

decorre o concerto “Mural da História”, 

a cargo de Samuel Quedas, com Adelai-

de Ferreira como convidada. Segue-se 

a arruada pela Banda da Sociedade Fi-

larmónica de Serpa, seguida de fogo de 

artifício.

Para o dia 25 de abril, estão programa-

das arruadas em todas as localidades, 

a cargo das bandas da Sociedade Filar-

mónica de Serpa, da Sociedade União 

Mourense “Os Amarelos” e da Sociedade 

Filarmónica Amizade Visconde Alcácer. 

Para o dia 26, o Município está a orga-

nizar sessões nas escolas Secundária de 

Serpa, Abade Correia da Serra, EBI/JI de 

Vila Nova de São Bento e de Pias, com 

a URAP – União de Resistentes Antifas-

cistas Portugueses, para abordar o 25 de 

Abril.

PROGRAMA 
CONCELHO DE SERPA

BRINCHES
Dia 06 de abril
11.00h Sábados de Abril “Histó-
rias do 25 de Abril – Maurioneta” 
* Praça da República
Dia 24 de abril
00.00h Fogo de artifício e distri-
buição de cravos
Dia 25 de abril
09.00h Caminhada da Liberda-
de até ao Guadiana (Concentra-
ção Praça da República)
12.00h Chegada do Passeio de 
Cicloturismo (saída de Vale de 
Vargo)
13.00h Almoço para participan-
tes no Passeio de Cicloturismo 
e da Caminhada da Liberdade
Intervenção alusiva à data (Lar-
go do poço Novo)
15.00h  Arruada com a Banda da 
União Mourense os Amarelos
16.00h Torneio das Freguesias 
em Atletismo (ver programa 
próprio)

PIAS
Dia 06 de abril
15.00h Sábados de Abril “Histó-
rias do 25 de Abril – Maurioneta” 
* Espaço Museológico de Pias
Dia 24 de abril
22.00h “Cantando Abril” | Grupo 
de Teatro da EB de Pias em 
parceria com o 1º Ciclo * Salão 
Polivalente
Concerto com “Vozes de Abril”
Entrega de cravos 
Intervenção alusiva à data
Fogo de artifício
Dia 25 de abril
09.00h Caminhada Trilhos das 
Pias * Casa do Povo
09.30h Torneio de Malha * 
Eliminatórias Campos de Jogos 
da Pedreira e da Sociedade 5 
de Outubro

10.00h  Animação infantil * Jar-
dim Público
Demonstração Karaté
Atuação dos Pias a Bombar 
Abastecimento do Passeio de 
Cicloturismo (saída de Vale de 
Vargo)
15.00h Torneio de Futebol 
Infantil | Piense Sporting Clube * 
Parque Desportivo 1.º de Maio
Solta de Pombos | Ass. Colum-
bófila Pias a Voar
15.30h Peça teatro infantil “(Re)
descobrindo Abril” | Teatro 
Experimental de Pias * Salão 
Polivalente
16.00h  Arruada com a Banda 
da União Mourense Os Ama-
relos
18.00h Torneio de Malha* Final 
- Campos de Jogos do Fandan-
guinho
Dia 26 de abril
10.00h Exposição “A luta anti-
fascista em Pias – Testemunhos 
na 1.ª pessoa – Úrsula Farinho” 
* Escola Básica e Integrada de 
Pias
14.45h Conversas sobre o 25 de 
Abril na Escola Básica Integrada 
de Pias | Participação da URAP 
(União de Resistentes Antifas-
cistas Portugueses) * Escola 
Básica de Pias

SERPA
Dia 24 de abril
21.30h  Espetáculo musical com 
Grupo Coral os “Ceifeiros de 
Serpa”, Grupo Coral e Etno-
gráfico da Academia Sénior de 
Serpa, Grupo Coral e Etnográfi-
co da Casa do Povo de Serpa * 
Cineteatro Municipal de Serpa
Entrega de Cravos
Intervenção alusiva à data
Concerto “Mural da História” Sa-
muel convida Adelaide Ferreira 
00.00h Lançamento de Mortei-
ros do Alto da Forca
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Arruada com a Banda Filarmóni-
ca de Serpa 
Fogo de artifício (Parque Des-
portivo)
Dia 25 de abril
09.00h Torneio da Malha * Cam-
po da Malha 
10.00h Torneio das Freguesias 
em Atletismo * Parque Despor-
tivo
13.00h  Almoço Convívio
17.00h Espetáculo Musical 
Grupo Nau com temas de Abril * 
Praça da República 
Dia 26 de abril
Conversas sobre o 25 de Abril 
– Participação da URAP (União 
de Resistentes Antifascistas 
Portugueses)
10.05h  Escola Secundária de 
Serpa 
14.45h e 15.45h Escola Básica 
2.º e 3.º Ciclos Abade Correia da 
Serra
Dia 27 de abril
17.00h Sábados de Abril “His-
tórias de uma Revolução” * 
Cineteatro Municipal

VALE DO POÇO
Dia 13 de abril
11.00h Sábados de Abril “His-
tórias do 25 de Abril” * Largo 
Principal
Dia 25 de abril
17.00h  Arruada com a Banda da 
Sociedade Filarmónica Amizade 
Visconde Alcácer

SANTA IRIA
Dia 06 de abril
17.00h  Sábados de Abril “A 
Revolução na Caixa de Costura” 
* Centro Cultural
Dia 25 de abril
10.00h  Torneio da Malha * Cam-
po da Malha
13.30h  Almoço convívio * Centro 
Cultural
15.00h  Arruada com a Banda da 
Sociedade Filarmónica Amizade 
Visconde Alcácer

VALES MORTOS
Dia 13 de abril
15.00h Sábados de Abril “His-
tórias do 25 de Abril” * Largo Dr. 
Quirino Mealha

Dia 25 de abril
09.00h Torneio da Malha* Largo 
Dr. Quirino Mealha
13.00h Almoço convívio* Centro 
Cultural 
 16.00h Arruada com a Banda da 
Sociedade Filarmónica Amizade 
Visconde Alcácer

VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dia 24 de abril
21.00h Espetáculo Musical: Ran-
cho Coral e Etnográfico de Vila 
Nova de S. Bento, Grupo Coral 
Feminino Madrigal, Rancho de 
Cantadores de Aldeia Nova de 
S. Bento * Praceta D. Maria do 
Carmo Horta Barroso (Largo da 
Junta de Freguesia)
“Canta Abril” por Alexandra 
Caeiro
Intervenção alusiva à data
Distribuição de cravos e lança-
mento de fogo de artifício
Dia 25 de abril
10.00h Torneio da Malha * Jar-
dim Público 
Manhã desportiva * Parque 
Desportivo 
10.30h Arruada com a Banda da 
Sociedade Filarmónica de Serpa
14.30h Encontro de Traquinas 
Futebol 5|Clube Atlético Alde-
novense *Parque Desportivo
15.00h Torneio de Sueca * Jar-
dim Público
Dia 26 de abril
10.05h  Conversas sobre o 25 
de Abril na Escola Básica 2.º e 
3.º Ciclos de Vila Nova de São 
Bento – Participação da URAP 
(União dos Resistentes Antifas-
cistas Portugueses)
Dia 27 de abril
11.00h Sábados de Abril “His-
tórias de Uma Revolução” * 
Cineteatro Maria Lamas

A-DO-PINTO
Dia 13 de abril
17.00h Sábados de Abril “His-
tórias do 25 de Abril” * Jardim 
Público
Dia 24 de abril
22.00h Animação musical  com 
Tiago Catarino * Salão Poliva-
lente
Intervenção alusiva à data

Distribuição de cravos
Fogo de artifício
Dia 25 de abril
11.30h Arruada com a Banda da 
Sociedade Filarmónica de Serpa

VALE DE VARGO
Dia 06 de abril
17.00h Sábados de Abril “Histó-
rias do 25 de Abril” * Largo da 
Igreja
Dia 24 de abril
21.30h Encontro de Ranchos 
Corais (Organização: Grupo 
Coral Feminino “As Papoilas do 
Enxoé”) * Centro Cultural
23.30h Intervenção alusiva à 
data
Distribuição de cravos 
Fogo de artifício
Dia 25 de abril
9.30h Partida do Passeio de Ci-
cloturismo Vale de Vargo/Pias/
Brinches * Salão Polivalente   
10.00h Jogos tradicionais * Zona 
de Lazer da Santinha   
16.30h Largada de Pombos  * 
Zona de Lazer da Santinha 
17.00h Arraial Popular com ani-
mação musical 
17.00h Arruada com a Banda da 
União Mourense os Amarelos

VILA VERDE DE FICALHO
Dia 06 de abril
11.00h Sábados de Abril “A 
Revolução na Caixa de Costura” 
* Salão Polivalente
Dia 24 de abril
23.00 h “Cantar Abril” com o 
Grupo Coral Feminino “Flores 
do Chança” e o Grupo Coral 
“Os Arraianos” de Vila Verde de 
Ficalho *Praça Conde de Ficalho
00.00h Fogo de artifício            
Intervenção alusiva à data
Entrega de cravos
Churrasco
00.30h Atuação do grupo 
“Mar de Fora”*Praça Conde de 
Ficalho
Dia 25 de abril
09.30h Arruada com a Banda da 
Sociedade Filarmónica de Serpa

Programa sujeito a alterações

“Raiva”, o filme de Sérgio Tréfaut, cuja pro-
dução contou com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, venceu quase a totalidade 
das principais categorias nos Prémios So-
phia, para que estava nomeado. A cerimónia 
teve lugar no Casino do Estoril, no passado 
domingo, dia 24 de março.

“Raiva” arrecadou o prémio de melhor fil-
me da Academia Portuguesa de Cinema, 
melhor atriz principal (Isabel Ruth), melhor 
ator principal (Hugo Bentes), melhor ator 
secundário (Adriano Luz), melhor fotografia 
(Acácio de Almeida), e ainda melhor argu-
mento adaptado.

Recordamos que o filme estreou no en-
cerramento do Festival de Cinema Indie Lis-
boa (maio de 2018). Com base no livro “Seara 
de Vento”, de Manuel da Fonseca, “Raiva” foi 
filmado em várias localidades alentejanas 
como Serpa, Pias, Moura e Beja, e conta no 
seu elenco com vários atores locais, dos 
quais destacamos Hugo Bentes, trabalhador 
do Município de Serpa, considerado agora 
melhor ator. 

Filme 
rodado em Serpa

Raiva 
melhor filme 
e Hugo Bentes 
melhor ator 

Dois dos protagonistas aquando da estreia em Serpa

Sérgio Tréfaut, Hugo Bentes e Tomé Pires
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Dia Internacional da Mulher

Exposição fotográfica 
“Beleza no Feminino”
No dia 8 de março foi inaugurada a 

exposição de fotografia “Beleza 
no Feminino”, na Casa do Cante, 

em Serpa, organizada pela Academia Sé-
nior e pela Câmara Municipal de Serpa.

A exposição, fruto de um ensaio foto-
gráfico de Fabrice Ziegler, contou com a 
colaboração das alunas da Oficina de Fo-
tografia da Academia Sénior de Serpa e 

esteve patente até 31 de março. Em expo-
sição estiveram 53 imagens, escolhidas de 
entre mais de 400 fotografias.

Também no âmbito do Dia Internacio-
nal da Mulher, realizou-se um sunset no 
Jardim Municipal de Serpa. O evento, bas-
tante participado, organizado pelo Municí-
pio e aberto a todos, teve a componente 
musical a cargo da DJ Lady F.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Cartelo

O cartelo é uma peça utilizada pelo abegão, também 
designado vulgarmente como carpinteiro de carros, para 
traçar medições precisas do diâmetro de uma roda e para 
calcular o aperto necessário. 

Esta peça foi elaborada em madeira de azinho e é 
constituída por duas partes: um disco e uma pega. O dis-
co possui as faces lisas e a extremidade biselada, com 
uma ranhura que serve de referência para a marcação do 
diâmetro das rodas dos carros. A pega é constituída por 
uma haste cilíndrica, aberta ao meio para ser acoplada ao 
disco através de um parafuso e a parte superior é formada 
por um cabo elíptico. A pega apresenta uma decoração 
simples formada por conjuntos espaçados de três inci-
sões paralelas, que conferem um aspeto decorativo em 
forma de anéis.

Tratava-se de uma peça fundamental no ofício de abe-
gão, e que era produzida pelo próprio, porque proporcio-
nava uma forma rigorosa de medição. 

Nas palavras do abegão José Vilão, numa entrevista 
realizada em 1998, o cartelo “é que mede a roda, é que 
mede os aros… Isto aqui não falha nada, isto aqui é que é 
matemática. Não é só segredo”. 

Cartelo, peça utilizada pelo Abegão 

Museu Municipal de Etnografia

Momento da abertura da exposição ao público

Sunset muito animado

“Quando for grande... Quero ser pai” 

Igualdade de género
Realizou-se nos dias 7, 12 e 20 de março, nas 

escolas do pré-escolar de A-do-Pinto, Brinches, 
Vila Verde de Ficalho e Vale de Vargo, uma inicia-
tiva de sensibilização para a igualdade de género. 

A partir do livro infantil “Quando for grande...
Quero ser pai!”, foram explicados alguns concei-
tos tais como igualdade, partilha de tarefas, direi-
tos e deveres, e de que forma podemos contri-
buir para uma sociedade mais justa.

A iniciativa, desenvolvida pela Associação de 
Mulheres Moura Salúquia, realizou-se em parce-
ria com o Município de Serpa. Sessão em Vila Verde de Ficalho
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Carnaval no concelho

Máscaras 
para todos os gostos

No dia 1 de março realizaram-se em várias lo-
calidades do concelho os já habituais desfiles de 
carnaval das escolas, organizados pelos estabele-

cimentos de ensino e agrupamentos de escolas.
Alegria, convívio e boa disposição reinaram, 

para gaudio de miúdos e graúdos. Espetáculo de Música “imagens Sul-americanas”

Musibéria 

CD 
de João Frade 
e concerto
A atividade recente do centro Musibéria foi 
diversificada: promoveu a oficina de dança de 
Sérgio Diogo Matias, “Partilhar o Peso”, no dia 
20 de fevereiro; lançou o CD de João Frade, 
“Solilóquio”, através da editora Respirar de Ou-
vido, no dia 28; e apresentou o concerto “Ima-
gens Sul-americanas”, do pianista argentino 
Ariel Rodriguez e do baixista brasileiro Norton 
Daiello, no dia 9 de março.

A oficina de dança visou aumentar a consciên-
cia do corpo dos participantes, em reflexão 
com os corpos dos outros, através de pro-
postas que cruzam a ideia de parceria com a 
ideia de peso do outro, procurando criar uma 
noção de movimento para um fim comum. Sér-
gio Diogo Matias está a finalizar a licenciatura 
em Interpretação e Criação na Escola Superior 
de Dança — Instituto Politécnico de Lisboa, é 
bolseiro do programa Erasmus e frequenta a 
universidade de artes ArtEZ, em Arnhem (Ho-
landa).

“Solilóquio”, do acordeonista algarvio João Fra-
de, tem a participação de Adriano DD (percus-
são) e de Jorge Pardo (flauta). O CD foi criado 
a partir de uma Residência Artística Musibéria 
realizada em 2018 e foi gravado, misturado e 
masterizado no estúdio de som Musibéria. 
Teve apoio do Município de Serpa e da Direção 
Regional de Cultura do Alentejo.

O pianista e compositor argentino Ariel Rodri-
guez — que é professor no Musibéria — convi-
dou o baixista Norton Daiello — integrante da 
dupla brasileira Couple Coffee e do Pedro Jóia 
Trio — para proporcionar “Imagens Sul-ameri-
canas”, o espetáculo musical que abriu as apre-
sentações de março no auditório Musibéria. O 
concerto, no qual predominaram a linguagem 
jazzística e as influências sul-americanas, foi 
composto por temas originais e por algumas 
peças consagradas, embora com formato re-
novado. A criatividade e o talento dos intérpre-
tes proporcionaram um refrescante ambiente 
de improviso e fruição.                 

Vale de Vargo

Pias Serpa

Vila Nova de São Bento Brinches

A-do-Pinto Vila Verde de Ficalho

©
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Assinalou-se no passado dia 
19 de março o Dia do Artesão,  
instituído pela Organização das 
Nações Unidas, como forma de 
reconhecimento às pessoas que 
fazem artesanato, aos artesãos e 
artistas. 

O Município de Serpa associa-
se desde 2009 a esta celebra-
ção, que este ano se subordinou 
ao tema “A Arte da Cantaria”, 
com uma iniciativa de arte viva 
na Alcáçova do Castelo, na qual 
participaram o escultor Lean-
dro Sidoncha e os calceteiros 
João Parreira e Jorge Campos, 
e à qual assistiram utentes das 
IPSS, alunos das escolas locais e 
público em geral, num total de 
cerca de trezentas pessoas.

“A Arte da Cantaria”

Dia do Artesão 
assinalado em Serpa

O Musibéria recebeu no pas-
sado dia 22 de março, o 4.º En-
contro da Rede de Museus, sob 
o tema “Museus entre o Turis-
mo e as Comunidades”. A ses-
são de abertura contou com a 
presença de Tomé Pires, Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa e Ana Paula Amendoeira, 
diretora regional de Cultura do 
Alentejo.

A ligação entre os Museus, o 
Património e o Turismo foi alvo 
de várias intervenções na parte 
da manhã, enquanto que a tar-
de foi reservada para uma ses-
são dedicada às relações entre 
os museus e as comunidades 
locais. 

O formato deste encontro 
incluiu uma conferência inaugu-
ral intitulada “Sistema Turístico 
e Projetos Culturais Territoriais 
— para uma sustentabilidade 
criativa”, apresentada por Pedro 
Prista docente no ISCTE — Ins-
tituto Universitário de Lisboa. 
Seguiram-se duas sessões 
com intervenções de oradores 
convidados para cada uma das 
temáticas a discutir, com José 
Gameiro, do Museu de Portimão 
com o tema “Entre o Turismo, 
o Património e a Comunidade 
onde fica o Museu?”, na sessão 
matinal, e Armanda Salgado, 
investigadora do CIDEHUS/
Universidade de Évora, com a 

conferência “Alembraduras: pro-
posta de mapeamento do patri-
mónio cultural imaterial no Bai-
xo Alentejo” na parte da tarde.

Após as intervenções iniciais 
houve lugar a várias comuni-
cações centradas nas expe-
riências de alguns parceiros 
da Rede, com exemplos de 
Serpa, Aljustrel, Mértola e de 
outros projetos museológicos 
existentes no território de atua-
ção, como a Quinta do Quetzal 
(Vidigueira) ou o Museu da Luz 
(Mourão). 

Esta iniciativa foi organizada 
pela Câmara Municipal de Ser-
pa, em parceria com a Rede de 
Museus do Baixo Alentejo.

Rede de Museus do Baixo Alentejo

Musibéria acolhe IV Encontro 
Alterações climáticas

Serpa participa 
em projeto

Sessão de abertura do encontro, cujo tema foi “Museus entre o Turismo e as Comunidades”

Realização de Calçada à Portuguesa na alcáçova do Castelo de Serpa

Decorreu nos dias 26 e 27 de fevereiro, em 
Plasencia, Espanha, uma reunião de trabalho 
entre os parceiros do projeto Desert-Adapt 
(Preparing Desertification Areas for Increased 
Climate Change), no qual o Município de Ser-
pa participa.

O principal objetivo deste projeto, em con-
sonância com a adaptação às mudanças cli-
máticas, é desenvolver estratégias e tecnolo-
gias inovadoras de adaptação no que toca ao 
uso da terra e conservação do solo.

Durante os dois dias de trabalho foram visi-
tados projetos piloto, para contacto com ou-
tras experiências e troca de ideias e pontos 
de vista sobre a utilização sustentável da terra 
em ecossistemas em risco de mudança cli-
mática e sob fortes pressões humanas.

De salientar que o projeto está implemen-
tado em dez áreas piloto no nosso País, em 
Espanha e em Itália, e espera-se que, em 
particular, os proprietários locais usufruam 
de alguns benefícios sócioeconómicos, atra-
vés da promoção e apoio na implementação 
de medidas práticas que contribuam para a 
melhoria da gestão do uso do solo e, conse-
quentemente o abrandamento das alterações 
climáticas, criando assim, sociedades mais 
resistentes.

São parceiros do projecto: Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Project, 
Forestry Service Croup BV, Associação de De-
fesa do Património de Mértola, Universidad de 
Extremadura, Universitá degli Studi di Paler-
mo, Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, TerraSIG Lda, Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, Câmara Municipal de Serpa, Muni-
cipality of Lampedusa & Linosa, REAM SRL, 
Societa Agricola Franco Turco, Consorzio Sici-
liano Legallinefelici, Ayuntamiento de Hoyos, 
Ayuntamiento de Valverde del Fresno, Viveros 
Forestalis La Dehesa SL, Sociedade Agrícola 
Vargas Madeira Lda e Sociedade Agrícola da 
Sobreira Lda.

Alterações climáticas em estudo
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Atletismo

Torneio das Freguesias 
prestes a iniciar-se

O Torneio das Fregue-
sias em Atletismo 
está de volta, e de-

corre em várias localidades do 
concelho. Organizado pela As-
sociação de Atletismo de Beja 
e pela Câmara Municipal de 
Serpa, conta com o apoio das 
juntas e uniões de freguesia e 
estabelecimentos de ensino do 
concelho. Destinado a crian-
ças e jovens, entre os 7 e os 17 
anos, este torneio conta com 
várias provas, nomeadamente: 
velocidade, 40 metros barrei-
ras, lançamento de bola medi-
cinal e resistência.

As inscrições podem ser fei-
tas nos estabelecimentos de 

ensino ou nas juntas e uniões de 
freguesia da área de residência.

Em Vila Nova São Bento terá 
lugar no próximo dia 6 de abril, 
às 10.00 horas, no Parque Des-
portivo. Os interessados devem 
inscrever-se até ao dia 3 de 
abril. 

Em Vale de Vargo, decorrerá 
no dia 13 de abril, às 10.00 ho-
ras, no Largo da Igreja, sendo 
que as inscrições devem ser 
feitas até ao dia 10 de abril. 

Em Serpa, as inscrições de-
correm até ao dia 17 de abril e 
a prova terá lugar no dia 25 de 
abril, pelas 10.00 horas, no Par-
que Desportivo.

No mesmo dia, em Brinches, 

a prova decorre pelas 16 horas, 
na Praça da República (Vale), 
sendo que os interessados de-
vem inscrever-se até 17 de abril.

Em maio, o Torneio decorre-
rá em Vila Verde de Ficalho, no 
dia 4, pelas 10.00 horas, na Pra-
ça Condes de Ficalho e as ins-
crições realizam-se até ao dia 2 
de maio. Em Pias a prova chega 
no dia 11, pelas 10.00 horas, na 
Eira da Máquina, e as inscrições 
decorrem até ao dia 8 de maio.

A final, tem lugar em Serpa, 
no dia 19 de maio, pelas 9.30 
horas, estando a concentração 
marcada para a Avenida Capi-
tães de Abril. 

n 

Realizou-se no dia 15 de mar-
ço, no Pavilhão Desportivo Muni-
cipal de Vila Nova de São Bento, 
a fase concelhia do Torneio de 
Futsal Escolar para alunos do 1.º 
ciclo, resultado de uma parceria 
entre o Município de Serpa e a 
Associação de Futebol de Beja, 
em colaboração com os Agrupa-
mentos Escolares de Serpa n.º 1 
e n.º 2. 

Esta fase da prova reuniu as 
equipas vencedoras dos agru-
pamentos 1 e 2 de Serpa, que 
jogaram entre si para apurar os 
representantes do concelho para 
uma fase distrital, que reunirá em 
Beja os representantes de cada 
concelho, no dia 7 de junho.

Para apuramento do represen-
tante do 1.º ano, jogaram a equipa 
do 1.º A de Serpa “Os Marafados” 
com o 1.º E de Vila Nova de São 
Bento “Os Falcões”. Venceram os 
últimos por 4 –1.

Para apuramento do repre-
sentante do 2.º ano, houve ne-
cessidade de realizar uma poule 
de 3 equipas, pois duas delas ter-
minaram empatadas na primei-
ra fase. Jogaram o 2.º A de Pias 
“2APias” com o 2.º A de Serpa “Os 
Apolinários”, que empataram 3–3, 
a seguir o 2.º A de Pias “2APias” 
voltou a jogar, agora com o 2.º E 

de Vila Nova de São Bento “Os 
Dragões de Ferro”, com vitória da 
equipa de Pias por 3–2 e por fim 
“Os Apolinários” que venceram 
por 2–1 “Os Dragões de Ferro”.

A equipa de Pias e a equipa 
de Serpa terminaram empatadas 
em pontos, repetindo-se a situa-
ção da 1.ª fase, apurando-se a 
equipa 2.º A de Pias por ter obtido 
mais 1 golo que “Os Apolinários”.

Para o apuramento do 3.º ano 
apurou-se a equipa “3ºA Pias”, 
que venceu o 3.º E de Vila Nova 
de São Bento “Os Águias”, por 5–1. 

O jogo que ditou o apuramen-
to do 4.º ano foi disputado por “Os 
Campeões de Portugal”, equipa 
do 4.º ano de Serpa e “Os Golea-

dores” do 4.º E de Vila Nova de 
São Bento, terminou empatado a 
um golo.

O jogo foi prolongado por mais 
5 minutos, mas igualdade man-
teve-se, houve necessidade de 
recorrer à marcação de grandes 
penalidades e aqui a equipa de 
Serpa foi mais feliz, marcou mais 
um golo e apurou-se para a fase 
distrital. 

Vão disputar a fase distrital, em 
Beja no próximo dia 7 de junho as 
equipas: 1.º ano - “Os Falcões”, da 
Escola de Vila Nova de São Ben-
to; 2.º ano - “2APias”; 3.º ano - “3ºA 
Pias”; e 4.º ano - “Os Campeões 
de Portugal”, de Serpa.

n 

Torneio de Futsal Escolar

Equipas do concelho 
apuradas para distrital

Decorreu no passado dia 21 de fevereiro, 
na Vidigueira, o 3.º Encontro FitSénior, onde 
o Município de Serpa se fez representar por 
31 seniores, oriundos de Serpa e Santa Iria, 
acompanhados por um técnico do município.

O encontro iniciou-se com jogos e dinâmi-
cas para seniores, ao que se seguiu uma aula 
de aeróbica e terminou com relaxamento e 
alongamentos, atividades desenvolvidas pe-
los técnicos do município de Vidigueira.

Participaram neste encontro perto de 250 
seniores, do município de Vidigueira (anfitrião 
do evento), e dos municípios de Serpa, Mou-
ra, Cuba, Mourão, Reguengos de Monsaraz e 
Barrancos.

A animação e boa disposição foram as no-
tas dominantes e depois da atividade física foi 
tirada uma foto de família, terminando a ini-
ciativa com um almoço partilhado em Vila de 
Frades.

Vidigueira

3.º Encontro 
FitSénior

Andebol

CCP Serpa 
garante 
apuramento 

O Centro de Cultura Popular de Serpa garan-
tiu o apuramento para a 2.ª fase do Campeonato 
Nacional de Seniores da 3.ª Divisão, depois de 
ter conseguido o 3.º lugar da classificação, atrás 
do Sporting Clube de Portugal “B” e do Vela de 
Tavira. Participaram na 1.ª fase do campeonato 
11 clubes.

Na 2.ª fase, com início marcado para o dia 30 
de março (já depois do fecho desta edição), vão 
participar o CCP Serpa, Vela de Tavira, Passos 
Manuel, Oriental, Samora Correia, Salvaterren-
se, Batalha e Sporting “B”. Os três primeiros 
classificados sobem à 2.ª divisão nacional na 
época desportiva 2019/2020.

CCP Serpa apurado

Torneio de futsal escolar promove a atividade física
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obras no concelho 
Segurança em obra

Equipamentos de 
Proteção Coletiva

A legislação portuguesa 
prioriza as medidas de proteção 
coletiva em relação às medidas 
de proteção individual (alínea 
j, do n.º 2 do art.º 15 – obriga-
ções gerais do empregador, Lei 
n.º 102/2009 de 10/09 sobre o 
Regime Jurídico da promoção 
da segurança e saúde no traba-
lho), pelo que vamos dar alguns 
exemplos dos Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC) que de-
vem existir numa obra de cons-
trução de um edifício e os riscos 
associados à sua má utilização 
ou à sua ausência.

Entende-se por EPC os vá-
rios equipamentos de trabalho 

a utilizar em obra para proteção 
de todos os trabalhadores, e 
outros indivíduos, que possam 
estar sujeitos a diferentes tipos 
de risco, nomeadamente: queda 
em altura, queda ao mesmo ní-
vel, soterramento, eletrocussão, 
queda de objetos, entre outros.

Os EPC são importantes por-
que têm um cariz permanente, 
não dependem da vontade de 
um indivíduo e abrangem em 
simultâneo todos os trabalha-
dores e outras pessoas que 
possam passar pelo estaleiro de 
obra.

Por exemplo, os andaimes, 
as escadas, as linhas de guia, 

as passadeiras, os guarda cor-
pos e materiais de entivação, as 
ligações à terra das estruturas 
de andaimes, a própria sinali-
zação temporária colocada na 
via pública são considerados 
equipamentos de trabalho, mas 
com a componente de proteção 
coletiva.

Nas próximas edições desta 
rúbrica iremos aprofundar, in-
dividualmente, cada um destes 
equipamentos, no que se refe-
re à sua utilização, dando con-
ta das várias situações de utili-
zação, os principais objetivos e 
com se devem utilizar.

n

Fonte (Telmo Pereira)

Iluminação 
pública

Reforço das 
luminárias 
LED

O concelho de Serpa vai ter instaladas mais 
1 130 luminárias LED, durante o ano de 2019, 
no âmbito do Contrato de Concessão e Distri-
buição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, 
com a EDP.

A freguesia de Brinches vai receber 239 
novas luminárias; Pias, 232; Serpa, 40; a fre-
guesia de Vila Nova de São Bento recebe um 
total de 501 (A-do-Pinto, 105; Vila Nova de São 
Bento, 199; Vale de Vargo, 197); e Vila Verde 
de Ficalho recebe 119. Em Santa Iria e em Va-
les Mortos já foi feita a substituição integral da 
iluminação por LED.

Esta medida enquadra-se nas preocupa-
ções ambientais do Município de Serpa, que 
pretende reduzir o consumo energético no 
concelho.

De referir ainda que no final do ano de 
2016, existiam 5 104 luminárias no concelho, 
das quais apenas 45 eram LED.  Neste mo-
mento existem 6 231 luminárias e no final de 
2019, 2 212 serão LED. 

MOÇÃO

Estradas Nacionais no Concelho de Serpa
Pese embora o Estado Central tenha pla-

nos para intervir nalgumas estradas nacionais 
(EN) no concelho de Serpa, na realidade nos 
últimos anos foram realizadas apenas algumas 
obras de manutenção e reparação que são in-
suficientes.

A quase totalidade das estradas nacionais 
do concelho de Serpa necessitam de obras 
de beneficiação, tendo em conta o estado de 
degradação do pavimento betuminoso, que 
apresenta buracos, fissuras e falta de asfalto 
nalguns locais, resultando num risco acrescido 
de provocar danos em viaturas e de ocorrência 
de acidente. A EN 386 (Brinches/Moura), a EN 
258 (Moura/Vidigueira) e a EN 255 (Serpa/Pias) 
necessitam de algumas obras de manutenção.

Contudo, as estradas que estão em pior esta-
do e que necessitam de obras de manutenção 
urgentes e de maior vulto, são a EN 265 (Vale do 
Poço/Serpa/Brinches), a EN 392 (Vila Nova de 
S.Bento/Pias/Brinches) e particularmente a EN 
260 (ponte do Guadiana/fronteira de Vila Verde 

de Ficalho) que está em forte processo de de-
gradação, provocada pelo intenso tráfego, quer 
de veículos ligeiros e pesados, quer de máqui-
nas agrícolas. 

A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, propõe:

- Que o Governo Central, através das Infraes-
truturas de Portugal, SA (IP) leve a efeito uma 
rápida e eficiente intervenção para o melhora-
mento das Estradas Nacionais que atravessam 
o concelho de Serpa, assinaladas como estan-
do em pior estado;

- Que o Governo Central se comprometa a 
realizar um levantamento exaustivo das carên-
cias em termos viários, de todas as estradas 
nacionais que atravessam o concelho de Serpa, 
de modo a que a médio prazo, haja uma inter-
venção profunda em todas as vias que servem 
este concelho.

Moção apresentada pelos eleitos do Partido 
Socialista e aprovada por unanimidade
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|referente ao mês de março| obras no concelho
Brinches

> Circular, reparação de asfalto

Pias

> Rua António Sérgio, reparação de muro e 
melhoramento da rede de águas pluviais

> Arruamentos, reparação em asfalto

Serpa

> Parque de Campismo, requalificação

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Zona Sul, execução das infraestruturas    
e arranjos exteriores

> Piscina Municipal Coberta, substituição 
de tampas da rede residual doméstica

> Estrada Municipal 514 (São Brás), limpeza 
e corte de ervas

> Arruamentos, reparação em calçada

Vales Mortos
> ETAR, conclusão da requalificação

Santa iria
>  Parque Desportivo, conclusão da 

estrutura de suporte para instalação      
de balneários

Vila Nova de São Bento

> Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes de 
Figueiredo, requalificação

> Rua dos Bacelos, requalificação

> Antigo Lagar, colocação de novas janelas

Vale de Vargo

> Rua Francisco dos Santos Pateira, 
requalificação 

> Rua do Mercado, requalificação

> Parque Infantil da escola, início da 
reparação

> Caminhos, reparação

Vila Verde de Ficalho
> Estrada Municipal 522 (Penalva), limpeza 

e corte de ervas

MERCADoS  
Brinches – 6, 13, 20 e 27

Vale de Vargo – 3 e 17

Vila Nova São Bento – 12

Vila Verde de Ficalho – 4

Serpa – 23

FARMáCiAS DE SERViço

01 a 05  | Farmácia CENTRAL

06 a 12 | Farmácia SERPA JARDIM

13 a 19 | Farmácia CENTRAL

20 a 26 | Farmácia SERPA JARDIM

27 a 30 | Farmácia CENTRAL

> Arruamentos, reparação em asfalto

Concelho
> Empreitada de manutenção 

e reparação de calçadas em 
arruamentos e passeios do concelho

________________________________________

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 abril realiza-se uma reunião pública 
da Câmara Municipal, no dia 3, na Sala de 
Sessões da Câmara Municipal de 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. 
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agenda cultural e desportiva
iNiCiATiVAS CulTuRAiS E RECREATiVAS
Sábados de Abril . CONCELHO
Dias 6, 13 e 27 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa e  Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho

5.º Passeio das Rosas Albardeiras . VILA VERDE DE FICALHO
Dia 13 . Participação gratuita . Subida à Serra de Ficalho pela trocha para observar as 

Rosas Albardeiras que florescem apenas uma vez por ano. Mais informações em https://

www.facebook.com/Talefe-Associação-de-Desenvolvimento-Sociocultural-de-V-Verde-de-

Ficalho-259928334923005/ . Contacto: infotalefe@gmail.com

Org:  Associação Talefe, com o apoio do Movimento das Rosas Albardeiras

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios . SERPA
Dia 18 . Consultar programa próprio
Org: Câmara Municipal de Serpa

Passeio de Balão de Ar Quente . SERPA
Dia 20 . Para a maioria das pessoas, viajar de balão é um sonho, uma vontade, um desejo, 

uma ambição...  Vamos ajudar a concretizar este feliz devaneio, partilhado por tanta gente, 

em contexto idílico: em Serpa, Baixo Alentejo, na Primavera (campos floridos, paisagem 

digna de pintura, temperatura agradável), no sábado de Páscoa. 

Quer vir viver este sonho connosco?   .  Org: Serpa Lovers

Atividades inseridas nas Festas do Concelho em Honra de Nossa 
Senhora de Guadalupe . SERPA
> Mercadinho, Mostra e venda de artesanato do concelho de Serpa

Dia 20 . 09.00h ás 16.00h . Largo dos Santos Próculo e Hilarião, vulgo 
Largo de Santa Maria
Org: Câmara Municipal de Serpa

> Rota do Cante, Sete grupos corais do concelho e três grupos convidados 
animarão as ruas e os estabelecimentos aderentes em Serpa

Dia 20 . 15h00 às 19h00 . Ruas de Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa

> Cortejo Histórico e Etnográfico
Dia 21 . 16h00 . Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Comemorações do 25 de Abril . CONCELHO
Dias 24 e 25 . Consultar programa próprio
Org: Câmara Municipal de Serpa e  Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho

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 3, 10, 17 e 24 | 17.30h 

> Mãos na Massa  . Oficina de expressão plástica “Leio MAIS”
Dia 6 . 10.30h às 12.30h 

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos
Dia 13 . 11.00h

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
Dia 27 . 11.00h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

MuSiBéRiA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Itinerários Musibéria . Oficinas de Dança e Música
Dia 9 . 15.00h . Salão Polivalente de Vale de Vargo
Dia 10 . 15.00h . Salão do Grupo 1º de Junho de Brinches
Dia 11 . 15.00h . Salão Polivalente de Pias
Informações em musiberia.serpa@gmail.com ou através do telefone 284 540 600 

Apoio institucional: União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, Junta 

de Freguesia de Brinches, Junta de Freguesia de Pias

> Oficina de Dança . Um corpo, um plâncton ou qualquer outra 
coisa que quisermos inventar . Com Josefa Pereira (Brasil)
Dia 24 .  19.00h . M/08 anos . Estúdio D1 Musibéria

> Espetáculo de Dança . Hidebehind . Com Josefa Pereira (Brasil)
  Dia 27 . 18.30h  . M/18 anos . Musibéria
> Aula Aberta . No âmbito do Dia Internacional da Dança . com 

Bárbara Faustino
  Dia 29 . 18.00h  . M/08 anos . Jardim Municipal Engº Pulido Garcia, 

Serpa

DESPoRTo
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GiNáSTiCA  .  HiDRoGiNáSTiCA  .  BoCCiA SéNioR
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 6 - Parque Desportivo de Serpa
10.30h - F. C. Serpa – F.C. Castrense - Benjamins
Dia 6 - Parque Desportivo de Pias  
10.00h - Piense S.C. – Ourique D. C. – C. D. de Infantis
11.15h - Piense S.C. – C.D. Beja “C”- Benjamins
Dia 13 - Parque Desportivo de Serpa
10.30h - F. C. Serpa – Despertar S.C. “C” - Benjamins
16.00h - F. C. Serpa – F.C. Castrense – C. D. de Juvenis
Dia 14 - Parque Desportivo de Serpa
16.00h - F. C. Serpa – S.C.M. Aljustrelense – C.D. de Seniores
Dia 14 - Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento
16.00h - C.A. Aldenovense – Piense S.C. – C. D. de Seniores
Dia 27 - Parque Desportivo de Pias
10.30h - Piense S.C. – C.D.P. Milfontes - Benjamins
Dia 27 - Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento
10.30h - C.A. Aldenovense – S.C.M. Aljustrelense – C. D. Infantis
11.15h - C.A. Aldenovense – C.F. Vasco Gama - Benjamins
Dia 28 - Parque Desportivo de Serpa
10.30h - F. C. Serpa – S.C. Odemirense – C. D. Iniciados
Dia 28 - Parque Desportivo de Pias
16.00h - Piense S.C. – A. C. D. Penedo Gordo – C. D. de Seniores

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, SERPA
Dia 4 – 19.00h – C.C.P. Serpa – Moura A. C. – C. R. de Infantis
Dia 28 – 15.00h – C.C.P. Serpa – N.S.A. Faro – C. R. de Infantis

Atletismo . Torneio das Freguesias
Vila Nova S. Bento, dia 6, 10.00h, Parque Desportivo
Vale de Vargo, dia 13, 10.00h, Largo da Igreja
Serpa, dia 25, 10.00h, Parque Desportivo
Brinches, dia 25, 16.00h, Praça da República (Vale)
Org.: Câmara Municipal de Serpa, Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, Juntas e Uniões de 
Freguesia do concelho e Associação de Atletismo de Beja

Ténis de Mesa . SERPA
Dia 7 – Casa do Povo de Serpa
14.30h – Luso Serpense – Sporting C. P. “B” – C.N.2ª D. Honra de 
Seniores
Dia 27 – Casa do Povo de Serpa
15.00h – Luso Serpense – Vitória de Setúbal – C.N.2ª D. Honra de 
Seniores
Dia 27 – Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão - Serpa (ginásio)
15.00h – Luso Serpense – Sporting C. P. “B” – C.N.2ª D. Honra de 
Seniores

Voleibol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, SERPA
Dia 13 – 16.00h – C.C.P. Serpa – Juventude S. C. – C. N. 3ª de Seniores
Dia 27 – 16.00h – C.C.P. Serpa – C. N. Ginástica – C. N. 3ª de Seniores

BTT . Ultramaratona SRP 160
Dia 13 . 8.00h . Partida do Pav. dos Desportos Carlos Pinhão - Serpa
Coorganização.: Trilhos Vivos e Câmara Municipal de Serpa

Dia Mundial da Atividade Física 
e da luta Contra o Cancro “um Dia Pela Vida” . SERPA
Dia 7 . 10.00h às 12.00h . Jardim Municipal de Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa, Liga Portuguesa contra o Cancro

Vamos Conhecer o Concelho… a pé . MINA DA ORADA
Dia 28 . 8.30h às 16.00h . “Orada”
Org: Câmara Municipal de Serpa


