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As Opções do Plano para 2019-
2022, o Orçamento para 2019 e o Mapa 
de Pessoal para 2019 — o documento 
estratégico que irá estruturar e orien-
tar a atividade do Município de Serpa 
no próximo quadriénio — foi aprovado 
na sessão da Assembleia Municipal de 
22 de novembro de 2018. 

 Estas orientações estrutu-
rantes refletem, como se esperava, 
“a continuidade da estratégia do mu-
nicípio com vista ao desenvolvimento 
do território e da qualidade de vida 
da população, respeitando os com-
promissos assumidos no programa 
do mandato que se iniciou em outu-
bro de 2017”, conforme afirma Tomé 
Pires, presidente do Executivo, na 
nota introdutória do documento. “A 
estratégia assenta nos recursos hu-
manos, naturais e patrimoniais e tem 
como prioridade a qualidade de vida 
da população”, lê-se no texto citado, 
que acrescenta que para materializar 
este objetivo, procura-se “dotar o con-
celho de mais e melhores condições 
para quem nele reside e trabalha, ao 
mesmo tempo que se criam fatores de 
atratividade, com base nos recursos 
terra e património, que promovam a 
fixação de pessoas, de novos residen-

tes, de investidores e o aumento de 
visitantes”. 

 Entre as áreas de maior inter-
venção, destaque para o desenvolvi-
mento social do concelho, através de 

ações nos domínios da inclusão, da 
igualdade de oportunidades, da edu-
cação e formação, do desporto e lazer 
e do apoio ao movimento associati-
vo. Realce para as ações de apoio ao 

comércio tradicional e à dinamização 
das iniciativas ligadas ao artesanato e 
à gastronomia e também à valorização 
e salvaguarda do património, ao turis-
mo de vertente cultural, às atividades 

criativas e inovadoras e ao aprofunda-
mento do papel do Cante Alentejano 
na cultura, nas dinâmicas económicas 
e na sociedade. 

Há uma particular sensibilidade 

para olhar o território no seu conjunto, 
procurando-se, não só valorizar todas 
as localidades do concelho mas tam-
bém trabalhar em articulação com as 
freguesias e com as várias entidades 
e interlocutores que participam neste 
processo. 

Tudo isto se procura executar, não 
esquecendo os constrangimentos que 
o Poder Central impõe, ao não trans-
ferir para as administrações locais a 
totalidade das verbas que a Lei das 
Finanças Locais determina.    

O documento, que define os princi-
pais objetivos de gestão, divide-se em 
três eixos estratégicos fundamentais: 1 
— Um concelho de qualidade de vida 
e de coesão social e territorial; 2 — Um 
concelho de forte identidade, dinâmi-
co e atrativo; 3 — Um município ao ser-
viço da população.  A cada um destes 
eixos corresponde uma série de áreas 
de intervenção, as quais, por sua vez, 
determinam as ações a realizar no ter-
reno que tornam possível a sua mate-
rialização.     

 O documento é, afinal, a ma-
terialização de uma das maiores con-
quistas de Abril e, consequentemente, 
da população portuguesa, que é o Po-
der Local Democrático. 

n 

destaque
Opções do Plano (2019-2022), Orçamento (2019) e Mapa de Pessoal (2019)

Assembleia Municipal
aprova documento estratégico

Muitas autarquias e cidadãos assinaram a petição lançada pela Plataforma Alentejo para reforçar o desenvolvimento da região

MunIcíPIo De SerPA reDuz IMI
O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no concelho de Serpa será de 

0,3% em 2019, dando continuidade à redução progressiva desta taxa, ve-
rificada a partir de 2016, ano em que foi reduzida de 0,35% para 0,34%; em 
2017 passou a ser de 0,32%, em 2018 baixou para 0,31%, e agora, finalmen-
te, fixa-se em 0,3%, correspondendo ao limite mínimo legal, fazendo parte 
da estratégia para a redução gradual e universal dos encargos fiscais no 
concelho de Serpa.

Também a taxa relativa aos Prédios Urbanos irá descer em 2019 para 
0,3%, e os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor muni-
cipal ou património cultural, terão uma redução da taxa em 50%. Os prédios 
urbanos degradados contam com uma majoração em 30% da taxa de IMI, à 
semelhança dos anos anteriores. 

O Município de Serpa pretende, de um modo geral, reduzir os encargos 
fiscais no concelho e fomentar a preservação do património e a revaloriza-
ção urbana no Centro Histórico de Serpa.

A proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal na sessão realizada 
no dia 14 de novembro.

IP8 até Ficalho deve ser prioridade

Serpa apoia Plataforma Alentejo
A Câmara Municipal de Ser-

pa deliberou, por unanimidade, 
na sua última reunião, manifes-
tar o apoio à Plataforma Alen-
tejo e subscrever os seus ob-
jetivos, nomeadamente propor 
à Assembleia da República a 
tomada de decisões imediatas 
sobre infraestruturas rodoviá-
rias, ferroviárias e aeroportuá-
rias, prioritárias para o Alentejo.

Muitas são já as autarquias 
e cidadãos individuais que as-
sinaram a petição lançada pela 
Plataforma Alentejo, em que 
se reforça a intenção de incluir, 
quer no Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT), quer no Pro-

grama Nacional de Investimen-
tos (PNI) 2030 (programas de in-
vestimentos públicos), projetos 
fundamentais para o desenvol-
vimento da região.

Um dos investimentos priori-
tários da Plataforma, ao nível da 
rede rodoviária, é a conclusão 
da construção da A26 até Beja, 
equacionando a beneficiação 
do troço entre Beja e Vila Verde 
de Ficalho no mínimo em perfil 
de itinerário principal (IP8), bem 
como a abertura de imediato ao 
trânsito do troço há muito con-
cluído entre o nó Grândola Sul 
da A2 e o sítio da Malhada Ve-
lha, no concelho de Ferreira do 
Alentejo, distrito de Beja.
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N
este início de ano, 
começo por desejar 
a todos um excelen-
te 2019, reforçando 
que da nossa par-
te, continuaremos 

a trabalhar para o desenvolvimento do 
concelho e desta região. Com efeito, 
não é demais reforçar a necessidade de 
lutarmos por um território de progres-
so e de desenvolvimento, exigindo um 
modelo organizativo do Estado que dê 
resposta aos problemas e que corrija 
as deficiências estruturais que existem, 
assente numa efetiva regionalização, 
imperativo constitucional que está por 
concretizar. Passados 20 anos sobre 
o referendo, importa salientar que os 
atuais poderes desconcentrados não 
promoveram o desenvolvimento e a 
coesão territorial, nem demostraram te-
rem capacidade de corrigir assimetrias. 
Isto é visível nesta região onde estamos 
há décadas à espera dos investimentos 
estruturantes fundamentais, a come-
çar pelas acessibilidades rodoviárias e 
ferroviárias. Porque só com as regiões 
administrativas existe verdadeira des-
centralização, sendo que descentralizar 
é muito mais do que transferir encargos 
para as autarquias, como é o caso do 
processo agora em curso, com desres-
ponsabilização do Poder Central face a 
competências que em grande maioria 
deveriam ser suas, sem dar os meios 
para o fazer. Regionalizar é dar coesão 
e equilíbrio a Portugal no seu todo, sem 
lados certos ou errados, num país a ca-
minhar ao mesmo ritmo.

eDITorIAl
coeSão e 
DeSenVolVIMenTo 
regIonAl

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

1.º de Dezembro em Vila Verde de Ficalho

Tradição volta à rua
A tradição voltou a sair à rua no 

passado dia 1 de dezembro 
em Vila Verde de Ficalho, com 

as comemorações do 1.º de Dezembro, 
dia feriado em que se celebra a Restau-
ração da Independência, em 1640.

Em Vila Verde de Ficalho esta data 
é comemorada de uma forma espe-
cial, provavelmente devido à sua pro-
ximidade com Espanha. Neste dia, um 
grupo informal junta-se e leva música 
às ruas da vila. A alvorada está marcada 
para bem cedo. Violas, tarolas, banjos e 

pratos soam nas ruas, acompanhados 
por vozes afinadas, num dia em que se 
celebra também o aniversário da So-
ciedade 1.º de Dezembro.

Nuno Sindoncha, um dos elemen-
tos deste grupo, em entrevista ao “Ser-
pa Informação”, conta que esta tradi-
ção remonta à fundação da sociedade, 
em 1939. “Na década de 40, as pessoas 
começaram a organizar-se e a levar a 
cabo esta comemoração. Os mais ve-
lhos contam que não há memória do 
início desta tradição, mas que desde 

sempre que se lembram deste dia, 
celebrado desta forma, com a arruada 
pela vila”. Lembra ainda que antiga-
mente o grupo chegava mesmo a ir até 
à fronteira a tocar e a cantar.

“Esta tradição acabou por passar de 
geração em geração e aqui sentimos 
estas comemorações de uma forma 
muito própria, muito nossa. Temos hoje 
aqui pessoas que vivem fora do conce-
lho, mas que regressam a Ficalho para 
participar neste grupo. Vêm de propó-
sito para viver este dia”, refere.

A música é uma das expressões mais populares da vila para a afirmação das identidades local e nacional

concentração em frente da Junta de Freguesia é momento simbólico da celebração
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Academia de Serpa foi recebida nos Paços do concelho de Portalegre

notícias

Reunião na Mina da Orada

Executivo 
em itinerância

O Executivo da Câmara Muni-
cipal de Serpa esteve, no dia 12 
de dezembro, na Mina da Orada.

Realizou-se atendimento aos 

munícipes na antiga escola pri-
mária agora requalificada, e ao 
final da tarde teve lugar a reunião 
pública da Câmara.

Plantas aromáticas e ervas silvestres

Mostra de doçaria 
de A-do-Pinto
Realizou-se em A-do-

-Pinto mais uma Mos-
tra de Doçaria, com um 

conjunto vasto de atividades. 
No sábado de manhã realizou-

-se o passeio pedestre Rota do 
Azinho, no qual foram identifica-
das e recolhidas plantas aromáti-
cas e ervas silvestres, que foram 
utilizadas para confecionar chás 
biológicos e doces, na tertúlia da 

tarde, dinamizada por Fernanda 
Botelho. O resto do dia foi dedi-
cado à animação musical, com 
as atuações do Grupo Coral Fe-
minino “Madrigal”, Rancho Coral 
e Etnográfico de Vila Nova de S. 
Bento, Banda “Zeca e os Pelin-
tras” e Duo Sensações.

No dia seguinte, destaque para 
a oficina de culinária “Doçaria Ca-
seira — com produtores locais e 

bons para a saúde —, dinamizada 
por Célia Ramos e Jardim Tera-
pêutico. Ao final da tarde, a atua-
ção do Grupo Musical “Cruzeiro” 
animou os presentes.

A iniciativa foi organizada pela 
União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de 
Vargo e contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa.

n 

Vereadores ouvem munícipe da Mina da orada

Academia Sénior

Visita a Portalegre 

Os alunos da Academia Sé-
nior realizaram, em novembro, 
uma visita de estudo a Portale-
gre, no âmbito da disciplina de 
História. A temática abordada 
esteve relacionada com os Bes-
teiros do Conto de Serpa e a 
criação do exército regular. 

Do programa constou uma 
visita ao centro histórico, Museu 
das Tapeçarias de Portalegre e à 
Câmara Municipal, onde foi fei-
ta a entrega simbólica da répli-
ca de uma besta, em alusão ao 
acontecimento histórico.

n 

eleitos municipais e da freguesia conversam com os comerciantes

Mostra de Doçaria realizou-se no Salão Polivalente de A-do-Pinto

Moradores confraternizam com autarcas
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notícias
“Patrimonio del  Andévalo”

Município de Serpa 
em Paymogo

A Câmara Municipal de Serpa 
marcou presença nas IX Jorna-
das de “Patrimonio del Andéva-
lo”, que decorreram entre 23 e 
25 de novembro em Paymogo 
(Huelva, Espanha), no âmbito 
das comemorações do 350.º 
aniversário do Tratado de Lis-
boa (1668). Este acordo de paz 
entre Portugal e Espanha co-
locou fim à Guerra da Restau-
ração, iniciada em 1640, com o 
reconhecimento oficial por par-
te de Castela à independência 
portuguesa, procedendo-se à 
devolução de prisioneiros e 
terras conquistadas.

A participação de Serpa nes-
tas jornadas, que celebraram 
a riqueza dos valores culturais 
e naturais da região do Andé-
valo, centrou-se na promoção 
do território através de mostra 
gastronómica e divulgação tu-
rística. A iniciativa contou ainda 
com a presença do arqueó-
logo municipal, Miguel Serra, 
na mesa redonda “La fronte-
ra como espacio compartido: 
nuevos retos” (A fronteira en-
quanto espaço compartilhado: 
novos desafios) e a atuação 
do grupo musical “Os Alenteja-
nos”, ambos no dia 24.

grupo musical “os Alentejanos” animou público espanhol

O município de Serpa recebeu, 
no dia 7 de dezembro, uma “Fam 
Trip”, em parceria com o Consu-
lado de Portugal em Sevilha, que 
incluiu jornalistas da área gastro-
nómica. A iniciativa iniciou-se com 
uma receção na Casa do Cante, 
com prova de queijos e atuação 
do Grupo Coral Etnográfico da 

Academia Sénior de Serpa, se-
guida de um almoço num restau-
rante local e uma visita guiada ao 
Centro Histórico, Castelo e envol-
vente, Museu de Arqueologia e à 
rouparia José Bule. 

No mesmo dia, uma “Fam Trip” 
Ibéria China foi recebida, tam-
bém na Casa do Cante, onde se 

realizou uma prova de queijos e 
se assistiu à atuação do Grupo 
Coral  e Etnográfico da Academia 
Sénior de Serpa.

As “Fam Trip” são viagens de fa-
miliarização, realizadas por jornalis-
tas, operadores turísticos ou agen-
tes de viagens, aos destinos que 
pretendem vender ou promover.

Promoção em Espanha e na China

Produtos locais e Cante

Interpretação do grupo coral da Academia Sénior despertou interesse na comitiva chinesa

Realizou-se, no dia 7 de de-
zembro, no CADES – Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento Eco-
nómico de Serpa, uma sessão 
coletiva dirigida a jovens licen-
ciados desempregados, para 
divulgação de medidas de em-
prego e formação disponíveis e 
eventuais ofertas de emprego no 
concelho e na região.

Promovida pelo Centro de Em-
prego de Moura, contou com a 

participação do presidente da au-
tarquia, Tomé Pires, que fez uma 
apresentação dos elementos di-
ferenciadores do concelho, dos 
investimentos em curso, projetos 
a decorrer, e outras mais valias. 

Esta sessão teve como objeti-
vo aumentar o nível de informa-
ção dos candidatos e a capa-
cidade de efetuarem de forma 
mais eficiente a procura ativa de 
emprego.

Procura ativa de emprego

Sessão pública
de informação 

Presidente Tomé Pires apresentou os elementos que diferenciam Serpa

Delegação espanhola foi recebida pelo vice-presidente carlos Alves na casa do cante
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A Feira do Queijo do Alen-
tejo volta a realizar-se 
em 2019, nos dias 22, 23 

e 24 de fevereiro, no Parque de 
Feiras e Exposições de Serpa, e 
conta, até à data, com cerca de 
uma centena de expositores ins-
critos, entre produtores e outras 
entidades. 

Com a participação de queijos 
de todo o país, está já confirmada 
a presença dos queijos nacionais 
com Denominação de Origem 
Protegida (DOP): Queijo Amarelo 
da Beira Baixa (DOP), Queijo Pi-
cante (DOP) e Queijo de Ovelha 
de Castelo Branco (DOP), bem 
como a participação de vários 
queijos DOP espanhóis. 

Estarão presentes, igualmen-
te, outros produtos regionais, tais 
como enchidos, azeite, vinho, 

mel e queijadas de requeijão, 
em simultâneo com um diver-
sificado programa de atividades 
culturais e de animação, desta-
cando-se o habitual Encontro 
de Cante Alentejano, numa viva 
demostração da força desta 
expressão cultural e identitária, 
Património Cultural Imaterial da 
Humanidade desde 2014.

As atividades relacionadas 
com a agropecuária e pastorícia 
vão marcar também presença, 
com destaque para as oficinas de 
fabrico de queijo, exposição de 
ovelhas, demostrações de tos-
quia e desfile de ovelhas pelas 
ruas da cidade de Serpa. Integra-
do na Feira decorrerá também 
o Concurso “O Melhor Queijo da 
Feira do Alentejo”.

A gastronomia e os petiscos 

locais são uma das referências 
deste certame. A oferta dispo-
nibilizada nas várias tasquinhas 
é muito diversificada, sendo de 
referir também a componente de 
inovação e experimentação de 
produtos confecionados à base 
de queijo, nas oficinas de cozinha 
que integram o programa. Para 
aguçar o apetite, decorrerá, quin-
ze dias antes da Feira, a Semana 
Gastronómica do Queijo, com os 
restaurantes do concelho a apre-
sentarem ementas onde este 
produto é presença forte, servin-
do como fator de promoção de 
Serpa, do seu património e da 
sua gastronomia.

A Feira do Queijo do Alentejo é 
organizada pela Câmara Munici-
pal de Serpa, em parceria com vá-
rias entidades locais e regionais.

Pavilhão de Feiras volta a encher-se

Feira do Queijo de 2019 

Serpa assinalou encerramento

Ano Europeu 
do Património

Para assinalar o encerramento do Ano Europeu do Património 
Cultural, a Câmara Municipal de Serpa promoveu, no dia 14 de de-
zembro, no Museu Municipal de Arqueologia, uma conferência des-
tinada a fazer um balanço das iniciativas realizadas e para destacar 
algumas das expetativas de intervenção futura nesta área. 

A Câmara Municipal de Serpa associou-se às comemorações do 
Ano Europeu do Património Cultural, celebrado ao longo de 2018, 
numa iniciativa promovida pela Comissão Europeia, que pretendeu 
chamar a atenção para o papel do património no desenvolvimento 
social e económico e nas relações externas da União Europeia, e 
motivar os cidadãos para os valores comuns europeus.

Academia Sénior

Festa de Natal
A Academia Sénior de Serpa assinalou, no dia 14 de dezembro, 

as festividades natalícias com um lanche-convívio que reuniu 
alunos, professores e alguns dos seus muitos amigos. A festa, 
que teve entre os convivas o presidente Tomé Pires, espelhou 
com fidelidade o ambiente que se vive durante todo o ano na-
quela instituição: foi alegre, imaginativa e contou com animação 
instrumental que uniu toda a gente em torno da música. 

A Academia Sénior de Serpa foi fundada em 2009 e oferece 
mais de duas dezenas de diversificadas atividades, que vão do 
cante alentejano à fotografia, da história de Portugal à pintura, 
entre muitas outras. Funciona na Rua Dr. Luís de Almeida e Al-
buquerque, em Serpa.        

Tomé Pires esteve entre os convivas que cantaram ao som das guitarras

conferência no castelo assinalou encerramento do Ano europeu do Património

Escola Secundária visitou Parlamento Europeu

Serpa em Estrasburgo
No passado dia 26 de outu-

bro, os alunos da Escola Se-
cundária de Serpa foram con-
vidados a visitar o Parlamento 
Europeu, em Estrasburgo (Fran-
ça), onde se juntaram a 
estudantes de outros 
25 países europeus.

A jornada foi realiza-
da no âmbito do proje-
to “Escola Embaixadora 
do Parlamento Euro-
peu”, que pretende en-
corajar os adolescen-
tes a envolverem-se 
nos assuntos acerca da 
Europa. Várias escolas 
portuguesas partici-
param no projeto du-
rante o ano letivo de 
2017/2018, realizando 
atividades relaciona-
das com o Parlamen-
to Europeu, tendo a 
Escola Secundária de 
Serpa ganho o prémio 
e, por isso, teve o pri-
vilégio de viajar para 
Estrasburgo e disfrutar 
de uma visita guiada ao 
Parlamento Europeu.

Os estudantes passaram 
todo o dia 26 no Parlamento e 
realizaram atividades e deba-
tes relacionados com temas 
polémicos, tais como: “O Futu-
ro da Europa”, “Problemas Am-
bientais”, “Segurança e Direitos 

Humanos”, “O Emprego dos Jo-
vens”, entre outros. Esta expe-
riência proporcionou aos jovens 
o contacto com alunos estran-
geiros, bem como a aquisição 

de novos conhecimentos sobre 
temas da atualidade relaciona-
dos com a União Europeia.

“Gostei muito”, afirmou An-
dré Cachola, que acrescentou: 
“Foi uma experiência diferente. 
Se não fosse o Parlamento Eu-
ropeu, não teria a hipótese de 

visitar as suas instalações e de 
obter novos conhecimentos, 
expandindo assim os meus ho-
rizontes”. Kamilly Ribeiro tam-
bém ficou entusiasmada com a 

experiência: “Dou o meu 
sincero agradecimento 
ao Parlamento Europeu 
e a todos os envolvidos 
neste projeto, tanto os 
alunos como os pro-
fessores, Maria João e 
Vítor Brasão, que con-
tribuíram para o enri-
quecimento dos meus 
conhecimentos”. Para 
Laura Pimenta “foi uma 
experiência bastante 
interessante e construti-
va, a nível dos conheci-
mentos adquiridos”. Esta 
aluna Gostou “bastante, 
pois proporcionou aos 
alunos o contacto com 
jovens de quase toda 
a Europa, dando-lhes a 
oportunidade de me-
lhorar as suas capaci-
dades de comunicação 
linguísticas”. Filipe Var-

gas considerou a “experiência 
enriquecedora” por, graças ao 
projeto, ter conhecido “pes-
soas de outras nacionalidades 
e aprendido um pouco mais so-
bre a União Europeia”.

n

        estudantes gostaram muito da experiência europeia
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Escola Secundária visitou Parlamento Europeu

Serpa em Estrasburgo

O Centro de Apoio ao Desen-
volvimento Económico de Serpa 
(CADES) acolheu, no dia 5 de de-
zembro, a iniciativa “Agricultura 
Biológica — Promover a produ-
ção, estimular o consumo e di-
versificar a oferta”.

Esta ação pretendeu incentivar 
e sensibilizar para as produções 
locais em modo biológico, para o 
consumo e a alimentação susten-

tável, promoção do turismo dife-
renciado e da economia verde.

A iniciativa, realizada no âmbito 
do Dia Mundial do Solo, contou 
com a participação de produ-
tores, escolas, restaurantes, co-
mércio, unidades de turismo e 
entidades locais. 

Organizada pela Câmara Muni-
cipal de Serpa em parceria com a 
Associação Rota do Guadiana e o 

Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, contou com 
o apoio da Associação CCBIO e 
financiamento do quadro do pro-
jeto Competitividade, Emprego e 
Empreendedorismo desenvolvi-
do pela Rota do Guadiana-ADI no 
âmbito do PORAlentejo.

A Escola Secundária de Serpa 
aderiu à iniciativa e plantou espé-
cies cedidas pelo município.

Dia do Solo

Serpa incentiva 
agricultura biológica 

Empresários em Lisboa

Apoio à agricultura biológica
Um grupo de produtores de 

agricultura biológica da margem 
esquerda do Guadiana deslo-
cou-se, no dia 15 de dezembro, 
a dois mercados de Lisboa — 
Zona Sul do Parque das Nações 
e Mercado do Lumiar +Bio — 
para comercializar os seus pro-
dutos. A intenção é divulgar os 
produtos biológicos da Margem 
Esquerda, dando oportunidade 
aos empresários locais de os co-
locarem no mercado. 

A ação, apoiada pela Câmara 
Municipal de Serpa, realizou-se 
no âmbito do Projeto Competi-
tividade e Empreendedorismo, 
liderado pela Rota do Guadiana.

CPCJ de Serpa

Encontro Anual
No dia 30 de novembro realizou-se o VIII Encontro da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Serpa, na Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural.

Dedicado à igualdade parental, a iniciativa contou com a partici-
pação de várias entidades. Odete Borralho, vereadora da autarquia, 
esteve em representação da Câmara Municipal de Serpa. 

PSP em Serpa

Registo de armas

A Câmara Municipal de Serpa está a colaborar com o Comando 
Distrital de Beja da Polícia de Segurança Pública, no âmbito da 
Cimbal, disponibilizando um espaço para que a PSP possa fazer 
atendimentos regulares nos concelhos onde não existem postos.

Um dos principais objetivos é a regularização da documenta-
ção de armas de fogo — de caça e defesa pessoal. Em Serpa, o 
atendimento far-se-á, nos dias 20 de fevereiro, 22 de maio, 14 de 
agosto e 6 de novembro, no Centro Social e Educativo.

Vereadora odete Borralho (à direita) interveio na iniciativa

Agricultores e outras entidades expuseram os seus produtos no recinto exterior do cADeS

o próximo atendimento em Serpa é no dia 20 de fevereiro de 2019

Vice-presidente carlos Alves atesta a boa qualidade dos produtos de Serpa
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notícias
Município, Freguesias e Movimento Associativo organizam celebração do Natal em Serpa

Teatro, música e dinamização do comércio local animam o concelho

Tomé Pires deseja as Boas Festas ao muito público que assistiu ao concerto no cineteatro Municipal

A Câmara Municipal de 
Serpa programou ati-
vidades de Natal para 

todas as idades e em todas as 
freguesias do concelho: teatro, 
música, animação em espaços 
públicos e a campanha “Feliz 
Natal com o Comércio Local”. O 
Natal em Serpa também ficou 
marcado por várias iniciativas 
promovidas pelo movimento 
associativo do concelho.

As celebrações desta qua-
dra iniciaram-se em dezembro 
e continuam com a entrada no 
mês de janeiro.

Um mercadinho de Natal, 
que teve lugar na Praça da Re-
pública, no passado dia 15 de 
dezembro, foi bastante partici-
pado, quer por visitantes, quer 
por vendedores. No mesmo 
dia, e em duas sessões distin-
tas, a Sociedade Filarmónica 

de Serpa, em colaboração com 
a Filarmónica de Silves e com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Serpa, apresentaram um 
espetáculo musical de Natal 
no Cineteatro Municipal. A pri-
meira sessão contou com ban-
das sonoras de desenhos ani-
mados e filmes infantis, como 
Frozen, Corcunda de Notreda-
me ou Polar Express e, simul-
taneamente, foram projetadas 
cenas dos desenhos animados 
num ecrã de LED gigante, si-
tuado por trás da orquestra. 
Esta sessão foi destinada ao 
público infantojuvenil e teve 
lugar durante a tarde. A noite, 
com a sala do Cineteatro Mu-
nicipal cheia de público, ficou 
marcada pelo concerto geral. 
Foram 70 músicos em palco, 
acompanhados pelo cantor 
convidado Leandro Russo e, 
em conjunto, tocaram alguns 

dos temas de natal mais em-
blemáticos e imortalizados 
por vozes como as de Frank 
Sinatra, Nat King Cole, Mi-
chael Bublé. Temas como “Let 
It Snow”, “The Christmas Song” 
ou “Have Your Self a Merry Litt-
le Christmas”. 

Nas freguesias foram pro-
movidas várias atividades, 
nomeadamente, espetáculos 
de magia e marionetas, teatro 
infantil, animações com duen-
des, circo e, claro, o Pai Natal.

O Centro Cultural de Brin-
ches e o Cineteatro Maria 
Lamas, em Vila Nova de São 
Bento receberam, no dia 15 de 
dezembro, a peça “O Natal dos 
Dinossauros”, pelas mãos do 
Teatro Bocage. Uma história 
sobre um Natal diferente, com 
visitas inesperadas para a ceia 
de Natal: um Tiranossauro Rex, 
um Braquiossauro e um Ptera-

nodonte. 
“O Tesouro da Margarida”, 

peça que esteve em Pias e em 
Vila Verde de Ficalho, pelas 
mãos do Grupo de Teatro de 
Animação da Moura Encanta-
da, contou a história de uma 
menina chamada Margarida 
que perdeu um tesouro mui-
to especial. Margarida e a sua 
melhor amiga, Aninhas, vira-
ram tudo de cabeça pra baixo 
para encontrar o misterioso te-
souro. Neste espetáculo, des-
tinado a maiores de 4 anos, de 
uma forma lúdica e divertida, 
os mais pequenos redescobri-
ram o mundo mágico da escri-
ta e da leitura.

No dia 23, em Vale de Vargo 
e Serpa, “O misterioso desa-
parecimento do Sr. Natal”, foi a 
peça apresentada, numa ence-
nação a cargo da Associação 
Cultural Muzumbos. A história 

começou com o desapareci-
mento do Sr. Natal! As dúvidas 
começam a surgir e muitas 
questões se levantaram. Será 
que o Reino faz sentido sem 
a presença do Sr. Natal? Olívia 
e Artur, dois amigos curiosos 
e detetives nos tempos livres, 
decidiram embarcar numa 
grande aventura em busca do 
peculiar Sr. Natal. Onde se terá 
ele metido? Quando o Reino 
está prestes a perder todo o 
sentido natalício, eis que os 
dois amigos descobrem algo 
que irá mudar o rumo da histó-
ria! Quem é, afinal, o Sr. Natal? 

Para alegrar ainda mais esta 
quadra, as ruas de Serpa estão 
iluminadas, convidando os vi-
sitantes, mas em especial os 
moradores, a partilhar na rua o 
espírito da época.

n

Filarmónicas de Serpa e de Silves realizaram espetáculo de som e luz

centro cultural de Brinches recebeu teatro em Vila Verde de Ficalho o natal também se celebrou na rua Vale de Vargo viu o “Misterioso desaparecimento do sr. natal”
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notícias
Município, Freguesias e Movimento Associativo organizam celebração do Natal em Serpa

Teatro, música e dinamização do comércio local animam o concelho

Dinamização do comércio

“Feliz Natal é no 
comércio local”

A Câmara Municipal de Serpa encontra-se a realizar a campanha 
“O melhor do Natal vem do concelho de Serpa – Feliz Natal com o 
Comércio Local”, que conta com 81 estabelecimentos aderentes. 
Estes disponibilizam, aos seus clientes, cupões, mediante a aquisi-
ção de 15 euros em compras. 

No dia 5 de janeiro de 2019, às 10.30 horas, no CADES, irá realizar-
se o sorteio final, onde serão atribuídos 50 prémios, cada um cor-
respondente a um vale de oferta no valor de 100 euros, que pode 
ser utilizado em qualquer um dos estabelecimentos aderentes.

Esta campanha, promovida pelo Município de Serpa, pretende 
dinamizar o comércio local, encorajando as compras nas pequenas 
superfícies. 

Janeiro em Serpa

Dia 5
10.30 h – Sorteio da Campanha “Feliz Natal com o Comércio Lo-
cal” no CADES, em Serpa / Org.: Câmara Municipal de Serpa

17.30 h – Cante aos Reis, com partida da Praça da República em 
Serpa / Org.: União de Freguesias de Serpa

20.00 h – Noite de Reis, em Brinches, Largo do Adro / Org.: Junta 
de Freguesia de Brinches

21.30 h – Cante ao Menino, na Igreja de São Francisco, em Vila 
Nova de São Bento / Org.: União das Freguesias de Vila Nova de 
São Bento e Vale de Vargo

Até dia 6
– Presépio em tamanho real em Vale de Vargo
   Organização Associação Arco-Iris

– Presépio e árvore de Natal, no jardim Público de Pias
   Organização Junta de Freguesia de Pias

– Presépio no Aqueduto, em Serpa
   Organização Câmara Municipal de Serpa

– Presépio em Vila Verde de Ficalho
   Organização António Réu 

Presépio de natal em Vale de Vargo

Feira do Sótão
A SulCena organizou no dia 

8 de dezembro mais uma edi-
ção da Feira do Sótão, desta 
vez em Serpa, na Praça da Re-
pública. A iniciativa, muito par-
ticipada, contou com inúmeros 
visitantes e contribuiu para di-
namizar o Centro Histórico da 
cidade. 

concerto de natal em Vila 
nova de S. Bento

Realizou-se, no dia 15 de de-
zembro, no Cineteatro Maria 
Lamas, em Vila Nova de São 
Bento, um concerto de Natal. 
Teve a participação do Ran-
cho Coral e Etnográfico de 
Vila Nova de S. Bento, do Gru-
po Coral Feminino Madrigal e 
da solista Alexandra Caeiro. 
O evento foi organizado pela 

União das Freguesias de Vila 
Nova de S. Bento e Vale de 
Vargo e foi apoiado pela Câ-
mara Municipal de Serpa. 

Pias cantou ao Menino
No dia 15 de dezembro hou-

ve Cante ao Menino, na Igreja 
Paroquial de Pias. Participa-
ram o Grupo Coral Feminino 
“As Ceifeiras de Pias, o Grupo 
Coral do Sindicato da Indústria 
Mineira de Aljustrel e o Grupo 
Coral e Etnográfico “Os Cam-
poneses de Pias”. Seguiu-se 
de jantar convívio muito ani-
mado.

A organização esteve a car-
go do Grupo Coral Feminino 
“As Ceifeiras de Pias, Grupo 
Coral e Etnográfico “Os Cam-
poneses de Pias” e Paróquia 
de Pias e teve apoio da Junta 

de freguesia de Pias e da 
Câmara Municipal de Serpa. 

Vale de Vargo celebrou 
natal 

O Largo da Igreja, em Vale 
de Vargo, foi durante a épo-
ca natalícia um chamariz de 
visitantes, graças ao presé-
pio em tamanho real, produ-
zido e montado pela Asso-
ciação Arco Íris. 

A Igreja Paroquial de São 
Sebastião recebeu um con-
certo de Natal, no dia 16, 
que contou com as atua-
ções do Grupo da Cateque-
se de Vale de Vargo com a 
participação dos “Talentos 
da Terra”, do Rancho Coral 
e Etnográfico “Os Campo-
neses de Vale de Vargo” e 
da solista Alexandra Caeiro, 
que interpretou cânticos de 
Natal. Esta iniciativa teve a 
organização da União das 
Freguesias de Vila Nova de 
São Bento e Vale de Vargo. 

natal sobre rodas
O Sport Clube de Serpa — 

Patinagem Artística organi-
zou, no dia 19 de dezembro, 
um espetáculo de Natal, 
dedicado aos mais novos, 
no Pavilhão do Parque Des-
portivo, com o apoio Câmara 
Municipal de Serpa. 

Vale de Vargo viu o “Misterioso desaparecimento do sr. natal”

Feira do Sótão atraiu muita gente à Praça da república

“o natal dos Dinossauros” foi encenado no cineteatro Maria lamas
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cultura
“Património (I)Material do Concelho de Serpa”

Concurso de fotografia
O V Concurso de Fotografia 

“Património (I) Material do Con-
celho de Serpa”, promovido pelo 
Município de Serpa, contou com 
11 participantes na categoria jú-
nior/sénior e dois participantes 
na categoria juvenil, com um total 
de 58 fotografias. O júri foi cons-
tituído pelos fotógrafos Augusto 
Rézio Brázio e António Cunha, e 
por Odete Borralho, vereadora da 
Câmara Municipal de Serpa.

No dia 15 de dezembro a Bi-
blioteca Municipal Abade Correia 
da Serra acolheu a entrega dos 
prémios e a inauguração da ex-

posição das fotografias selecio-
nadas pelo júri.

A mostra estará patente ao 
público até 19 de janeiro de 2019.

Categoria júnior/sénior
1.º Prémio (autor/obra): Rui Fi-

lipe Moniz Cambraia/Oliveira Mi-
lenar III, Monte da Zanga, Serpa

2.º Prémio (autor/obra): Maria 
de Almeida Medeiro Patrão/Em 
cante, ruas de Serpa

3.º Prémio (autor/obra): Luís 
Miguel do Espírito Santo Teo-
tónio/Sombras II, Ermida de S. 
Gens, Serpa

Menções honrosas
João Paulo Vieira Neves Bar-

roso/Património (s) Sem-Fim, 
Largo do Salvador, Serpa

Mariana Banza Roberto/Pas-
sarada, Castelo de Serpa

Luís Miguel do Espírito Santo 
Teotónio/Sombras I, Ermida de 
S. Gens, Serpa

Categoria juvenil
1.º Prémio (autor/obra): Sofia 

Monteiro/Conversas, Ermida de 
Nossa Senhora de Guadalupe, 
Serpa

n

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Placa de xisto decorada

Esta placa pertencia ao espólio de um indivíduo enterrado 
na Anta do Monte da Velha 2, juntamente com um vaso e uma 
lâmina em sílex. Nas escavações arqueológicas realizadas em 
1977 recolheu-se um interessante espólio composto por um 
machado em pedra polida, lâminas em pedra lascada, uma 
placa de grés decorada, duas placas de xisto decoradas e al-
guns vasos cerâmicos, acompanhando 5 enterramentos.

A placa está decorada em ambos os lados e apresenta dois 
furos na parte superior, tendo sido reaproveitada, pois a parte 
superior encontra-se fraturada deixando perceber o desenho 
de olhos radiados e tatuagem facial. A restante decoração 
consta de bandas com triângulos, preenchidos com linhas en-
trecruzadas. Na outra face há uma faixa de 6 triângulos com 
decoração idêntica e bandas laterais igualmente preenchidas 
por linhas entrecruzadas. 

O foco de difusão destas placas é o Alentejo, estenden-
do-se até outras regiões como a Estremadura, Algarve e An-
daluzia e constituíram uma das mais originais manifestações 
artísticas das comunidades deste período, que veriam nelas a 
representação de uma divindade feminina ligada à fertilidade.  

Placa de xisto decorada do neolítico Final/calcolítico Inicial (3200-
2600 a.c.), proveniente do sítio arqueológico Monte da Velha 2 (Serpa, 
Vila Verde de Ficalho). 

exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa.

Casa do Alentejo

Jantar de lançamento 
do CD/livro “Cante(s)”

A Câmara Municipal de Serpa, o 
jornal Público e a editora A Bela e o 
Monstro promoveram no dia 15 de 
dezembro, a apresentação da co-
leção Cante(s), com um jantar na 
Casa do Alentejo, em Lisboa.Tra-
ta-se de uma antologia de quatro 
livros + CD de Cante, compilados 
por Salwa Castelo-Branco e Pau-
lo Lima, responsáveis pela candi-
datura do Cante à Unesco.

Esteve presente Carlos Alves, 
vice-presidente da Câmara de 
Serpa, que acompanhou o Gru-
po Coral “Os Arraianos” de Vila 
Verde de Ficalho, um dos corais 
que participaram neste evento.

n

Durante o ano de 2018 a 
Câmara Municipal de Serpa 
desenvolveu a rúbrica “Peça 
do mês”, no âmbito das ini-
ciativas de comemoração do 
Ano Europeu do Património 
Cultural.

Foram retratados vários 
artefactos dos museus mu-
nicipais de Arqueologia e 
Etnografia como forma de di-
vulgar e promover o patrimó-
nio do concelho de Serpa, 
aproximando-o das pessoas 

e convidando-as a revisita-
rem os espaços museológi-
cos sob um novo olhar. 

Mantendo-se os objetivos 
a alcançar no âmbito da valo-
rização da rede museológica 
municipal, a “Peça do mês” irá 
continuar ao longo de 2019, 
convidando-vos a visitar ou 
rever o Museu Municipal de 
Arqueologia e o Museu Mu-
nicipal de Etnografia, proviso-
riamente instalado na Fábrica 
de Moagem, no Musibéria.

“Peça do mês” 

Balanço 
de um ano

A casa do Alentejo encheu-se para apresentação do cD/livro “cante(s)”

Fotografias podem ser vistas até ao dia 19 de janeiro na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra
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Confraria do Cante Alentejano organiza concerto

Festa do Coral da Casa do Povo

A Confraria do Cante Alen-
tejano organizou, no dia 16 de 
dezembro, na Casa do Cante, 

um concerto de Natal. Para além 
de celebrar a quadra, a iniciativa 
teve o propósito de comemo-

rar o 90.º Aniversário do Grupo 
Coral e Etnográfico da Casa do 
Povo de Serpa.

Programa repleto de atividades

Aniversário da Filarmónica de Serpa
As comemorações do 45.º 

aniversário da Sociedade Fi-
larmónica de Serpa iniciaram-
se no dia 1 de dezembro com 
várias iniciativas em Serpa. 
Um almoço de confraterniza-
ção, uma arruada com a ban-
da convidada (Banda Munici-
pal Alterense) e um concerto 
no Cineteatro Municipal de 
Serpa, iniciado pela formação 
de Alter do Chão, marcaram o 
arranque.

No sábado seguinte, pela 
manhã, nova arruada pela ci-
dade, seguida das já habituais 
migas à alentejana na sede da 
Sociedade.

O aniversário da Sociedade 
Filarmónica de Serpa encer-
rou com o concerto de Natal, 
em conjunto com a Socieda-
de Filarmónica Silvense, no 
passado dia 15, no Cineteatro 
Municipal de Serpa.

n Banda ofereceu um concerto aos serpenses no dia do seu aniversário Tomé Pires, presidente da edilidade, recebeu a Filarmónica na Praça da república

Teve lugar no passado dia 14 de dezembro, na sala de sessões 
da Câmara Municipal de Serpa, uma reunião do Conselho Munici-
pal do Movimento Associativo. Em cima da mesa estiveram várias 
questões, nomeadamente uma proposta de alteração do Regula-
mento Municipal do Movimento Associativo, o Cortejo Histórico e 
Etnográfico e os Jogos Municipais que terão lugar em 2019.

Estiveram presentes 16 associações culturais e recreativas e 
nove associações de cariz desportivo. Todas as freguesias estive-
ram representadas.

Conselho Municipal 

Associações 
reúnem-se

concelho Municipal do Movimento Associativo realizou-se em Serpa

grupo coral da casa do Povo de Serpa festejou 90.º aniversário

Arruada da banda da Sociedade Filarmónica de Serpa no dia 1 de dezembro
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Quatro dezenas de frequentadores dos labo-
ratórios do Musibéria apresentaram-se no dia 5 de 
dezembro. Os alunos de dança executaram coreo-
grafias criadas por eles próprios e pela professora 
Bárbara Faustino, os de música (piano e violino) inter-
pretaram peças ensaiadas com os professores Ariel 
Rodriguez e Pedro Francisco. Os mais pequenos, que 
estão inscritos na Dança e Música Integradas Musi-
béria (DMIM), tiveram uma sessão de portas abertas, 
que todos puderam acompanhar. O Flamenco não 
esteve presente, já que as alunas das três variantes 
— sevilhanas, bata de cola e complementos (“man-
tón” e castanholas) — irão atuar na Feira do Queijo do 
Alentejo, no último fim de semana de fevereiro. 

A apresentação repetiu o modelo do trimestre do 
inverno anterior, no qual se convidou o público — 
maioritariamente constituído por familiares dos fre-
quentadores dos laboratórios — a circular pelas vá-
rias salas do Musibéria, onde as diversas classes se 
exibiram. Havia três salas destinadas à dança — uma, 
com o grupo A (até aos 11 anos), que interpretou a 
coreografia “Onde quer que estejas”, outra, com o B 
(de 12 a 18 anos), que interpretou “Andando” e outra 
com o C (alunas adultas), que interpretou “Será ver-
dade?”; e também quatro salas destinadas à música, 
duas para cada instrumento. Como as coreografias e 

as peças musicais foram realizadas diversas vezes, 
as pessoas puderem circular de umas salas para as 
outras, tendo oportunidade de assistir às interpreta-
ções que desejaram. 

No final, houve um lanche que serviu para os 
alunos reporem os gastos energéticos e o público 
conviver.

Programação
Realizou-se, no dia 12, a oficina de dança “Grão 

de Mar”, pela coreógrafa portuguesa Tânia Carvalho. 
A sessão foi de participação livre e centrou-se na 
improvisação de dinâmicas de movimentos simples, 
através dos quais se procurou que os participantes 
adquirissem a perceção do seu corpo. Tânia Carva-
lho é também compositora e esteve a realizar uma 
residência artística de criação do seu próximo con-
certo, intitulado “Duploc Barulin”, que junta piano, 
voz e “erhu”, violino tradicional chinês. A estreia está 
prevista para março, na BoCA (Bienal de Arte Con-
temporânea, que decorrerá em Lisboa e no Porto).   

No dia 15, Amélia Bentes — coreógrafa e intérpre-
te que é professora na Escola Superior de Dança de 
Lisboa — apresentou, no Auditório Musibéria, o es-
petáculo de dança “Mnésimo”, trabalho coreográfico 
criado em torno da memória.

20 anos do Nobel da Literatura

Homenagem 
a José Saramago

No passado dia 29 de no-
vembro, o Cineteatro Municipal 
de Serpa acolheu uma home-
nagem a José Saramago, pelo 
Grupo de Teatro da Escola Se-
cundária de Serpa, (En)Cena, 
em parceria com o Grupo de 
Teatro da Academia Sénior e 
com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Serpa. Em palco esti-
veram “A Maior Flor do Mundo” 
e “O Conto da Ilha Desconhe-
cida”, em duas sessões, a pri-
meira à tarde, direcionada para 
a comunidade escolar, e a se-
gunda, à noite, para o público 
em geral. Ambas foram muito 
participadas.

grupo de teatro (en)cena dramatiza textos de José Saramago

Laboratórios de dança e música

Musibéria de portas abertas

Biblioteca acolhe concurso

O que é a felicidade?
A Biblioteca Municipal Abade 

Correia da Serra associou-se ao 
concurso para a realização de 
um cartaz alusivo ao tema “O 
que é a felicidade?”, promovido 
pela Rede das Bibliotecas da 
Comissão Nacional da UNESCO, 
da qual a instituição de Serpa 
faz parte. A Biblioteca Municipal 
selecionará até cinco trabalhos 
para serem submetidos ao con-
curso nacional do qual fazem 
parte as bibliotecas portuguesas 
que integram a rede da UNESCO.  

Quem pode participar
O concurso é dirigido a pessoas 

dos 6 aos 70 anos, divididas pelas 
seguintes quatro categorias:

1. Entre os 6 e os 10 anos
Tema: “A Felicidade tem as co-

res do arco-íris”
2. Entre os 11 e os 17 anos
Tema: “Fazemos parte da Na-

tureza: como a Natureza nos 
pode fazer felizes…”

3. Entre os 18 e os 40 anos
Tema: “A Felicidade começa 

dentro de mim”
4. Entre os 41 e os 70 anos
Tema: “A arte de ser feliz”

como são os trabalhos
Os trabalhos têm de ser inédi-

tos, individuais e em formato de 

cartaz (papel de dimensão A3). Po-
dem ser executados a caneta, lá-
pis de cor, carvão ou cera ou tinta; 
podem ser pinturas ou colagens, 
com materiais reciclados, etc.

Cada trabalho terá de vir acom-
panhado por uma ficha técnica 
onde constará o nome do con-
corrente, a idade e uma memória 
descritiva até 1000 caracteres (le-
tra Times New Roman 12, espaça-
mento 1,5). A identificação deverá 
encontrar-se no verso do trabalho.

Prazos
Os trabalhos devem ser en-

tregues na Biblioteca Municipal, 
em Serpa, até ao dia 26 de ja-
neiro de 2019. Os resultados se-
rão comunicados pelo Conselho 
Nacional da UNESCO até ao dia 
8 de fevereiro. Os prémios serão 
entregues, em cerimónia públi-
ca, no dia 20 de março, Dia Inter-
nacional da Felicidade de 2019, 
na Biblioteca Municipal Gustavo 
Lopes, em Torres Novas.

Para mais informações, con-
sultar o sítio da Câmara Munici-
pal de Serpa na Internet (www.
cm-serpa.pt) ou a página “Serpa 
Terra Forte” no Facebook,  onde 
se encontra o regulamento na 
íntegra.

Alunos e professores transformaram a apresentação numa festa

Público circulou entre as salas de aula do Musibéria Turma dos alunos mais novos teve aula aberta
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desporto
Desporto escolar

Torneio de Futsal
Nos dias 30 de novembro e 7 de de-

zembro realizou-se o Torneio de Futsal 
Escolar. Participaram nesta iniciativa 
desportiva 154 alunos do Agrupamen-
to n.º 1 e 68 alunos do Agrupamento 
n.º 2 do 1º ciclo.

Mais importante do que competição 
e os resultados, a iniciativa pretendeu 
incentivar à prática desportiva e promo-
ver o convívio entre os jovens atletas.

n

Realizou-se no dia 2 dezembro uma 
caminhada, em Pias, denominada “Entre 
Vinhas Vindimadas”, com um percurso 
de 10 Km, na qual participaram 80 cami-
nhantes.

No final realizou-se um almoço, con-
fecionado pela Comissão de Festas de 
Pias, para 70 pessoas, no Salão Poliva-

lente, seguido de uma visita guiada, com 
prova de vinhos, à Adega do Monte da 
Capela. 

A iniciativa realizou-se no âmbito do 
plano anual de caminhadas, desenvol-
vido pelo setor de desporto da Câmara 
Municipal sob o tema “Vamos conhecer 
o Concelho... a pé”. 

Desporto e convívio

Caminhada pelas vinhas

No dia 4 de dezembro um grupo de 
seniores de Vales Mortos deslocou-se à 
Vidigueira para participar num convívio 
com os seus congéneres.

A visita realizou-se na sequência de 
uma atividade realizada em Vales Mor-
tos, em 2017, na qual um grupo da Vi-
digueira apresentou um modelo de 
atividade física desenvolvida no seu 

município, pelo professor Paulo Coelho, 
que assenta em dinâmicas de grupo diri-
gidas a seniores, associando o exercício 
físico ao cante alentejano.

Desta vez, e após uma sessão de ati-
vidade física, o grupo de Vales Mortos, 
em conjunto com o grupo anfitrião, abri-
lhantaram a tarde com cante alentejano, 
seguido de um convívio no Centro Social. 

Seniores de Vales Mortos na Vidigueira

Atividade desportiva 
e Cante Alentejano

A Escola Profissional de Desenvol-
vimento Rural de Serpa organizou, no 
passado dia 13 de dezembro, um tor-
neio de futsal, onde participaram cerca 

de 100 alunos da escola.
A iniciativa contou com o apoio do 

Município de Serpa, que cedeu o Pavi-
lhão dos Desportos Carlos Pinhão.

EPDRS

Torneio de Futsal 
envolve 100 alunos

Percurso atraiu 80 caminhantes que percorreram 10 Km

grupo de Vales Mortos foi recebido no centro Social da Vidigueira

Torneio promoveu a prática desportiva

Forte participação de alunos dos dois agrupamentos de Serpa

competição decorreu no Pavilhão carlos Pinhão
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obras no concelho
Vale de Vargo

Município substitui 
ramais de água

A Câmara Municipal de Ser-
pa procedeu à substituição de 
vários ramais de água em Vale 
de Vargo, nomeadamente 15 

ramais na Rua de São Sebas-
tião e 17 na Rua da Liberdade. 
Uma obra como outras, previs-
tas para o concelho, que vem 

melhorar os problemas de 
pressão da água que, por ve-
zes, perturbam o fornecimento 
aos moradores.

obras visam melhorar o fornecimento de água à população

Limpeza urbana

Quarta lavagem 
de contentores

A Câmara Municipal de Ser-
pa voltou a realizar, duran-
te o mês de dezembro, uma 
nova lavagem de contentores 
de resíduos sólidos urbanos 
em todo o concelho. Foram 

higienizados 18 contentores 
subterrâneos e cerca de 420 
contentores de superfície. Em 
2019 este tipo de intervenção 
voltará a realizar-se.

n

Obra em curso

Empreitada em Vale de Vargo 
Estão em curso os 

trabalhos de requalifi-
cação da Rua Francis-
co dos Santos Pateira e 
da Rua do Mercado, em 
Vale de Vargo. 

A empreitada, com 
duração prevista de 90 
dias, foi adjudicada à 
firma RDF – Constru-
ções, Ldª, pelo valor de 
99.59365€.

Esta intervenção tem 
como principais objeti-
vos a reformulação das 
redes públicas de águas 
e esgotos, repavimen-
tação do arruamento 
e aumento dos pontos 
de iluminação pública, 
com adoção de sistema 
do tipo LED. 

nA lavagem dos contentores passa por diversas fases reformulação das redes de água e esgotos
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obras no concelho
Brinches
> Continuação da obra do futuro jardim

Pias
> Requalificação da Escola da Orada

Serpa
> Requalificação do Museu de Etnografia

> Conclusão da pintura exterior Piscina Coberta

> Execução de vedação no Parque campismo, 
junto à Igreja de São Pedro

> Requalificação do Mercado Municipal

> Intervenção nas infraestruturas e arranjos na  
Zona Sul

Vila nova de São Bento
> Intervenção na Rua Dr. Albérico Figueiredo

MercADoS  
Brinches – 5, 12, 19 e 26

Vale de Vargo – 2 e 16

Vila Nova São Bento – 11

Vila Verde de Ficalho – 3

Serpa – 22

FArMácIAS De SerVIço

01 a 04 | Farmácia SERPA JARDIM

05 a 11   | Farmácia CENTRAL

12 a 18  | Farmácia SERPA JARDIM

19 a 25 | Farmácia CENTRAL

26 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

> Requalificação do antigo Lagar

Vale de Vargo
> Requalificação da Rua Francisco dos Santos 

Pateira e da Rua do Mercado

concelho
> Manutenção de arruamentos em calçada

______________________________________________

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

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

Apelo à participação
reuniões públicas  
No mês de janeiro realiza-se uma reunião pública da 
Câmara Municipal, no dia 9, no Centro Cultural de Brinches, 
pelas 17.30h. A ordem de trabalhos estará disponível para 
consulta no sitio do município (www.cm-serpa.pt) com 48 
horas de antecedência. A sua participação é importante, 
contamos consigo!

Dê-nos a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos gostaria de ver 
tratados? O que podemos fazer para melhorar o jornal?

Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o “Serpa 
Informação” para o endereço de correio eletrónico        
sici@cm-serpa.pt. 
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agenda cultural e desportiva
InIcIATIVAS culTurAIS e recreATIVAS
cASA Do cAnTe . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 
> Rota do Cante

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

> Exposição das ilustrações do projeto/CD “ Os Cantadores de Paris”

> Exposição do Projeto de Arquitetura do Centro Interpretativo para o 
Cante Alentejano, do arquiteto João Abreu

Sorteio da campanha “Feliz natal com o comércio local” . SERPA 
Dia 5 . 10.30h . CADES
Org: Câmara Municipal de Serpa

cante aos reis . SERPA 
Dia 5 . 17.30h . Concentração na Praça da República
Org: União de Freguesias de Serpa, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

noite de reis . BRINCHES
Dia 5 . 20.00h . Largo do Adro . Lume e grelhados
Org: Junta de Freguesia de Brinches

cante ao Menino . VIlA NoVA dE São BENto
Dia 5 . 21.30h. Igreja de São Francisco
Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento, Rancho de Cantadores de Aldeia 
Nova de São Bento, Grupo Coral Feminino Madrigal  
Org:  União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo

BIBlIoTecA MunIcIPAl ABADe correIA DA SerrA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Exposição - V Concurso de Fotografia “Património (I)Material do 
Concelho de Serpa
Patente até 19 de janeiro . das 10.00h às 13.00h e das 14.30h às 19.00h

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos
Dias 8, 15, 22 e 29 | sessões às 16.30h e às 17.00h

> Mãos na Massa  . Oficina de expressão plástica
Dia 12 . 10.30h às 12.30h 

> Tertúlia de Palavras . Contos tradicionais, poesia, música, humor e histórias de vida
Dia 16 . 15.30h às 16.30h

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir dos 3 anos
Dia 19 . 10.00h

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
Dia 26 . 11.00h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

MuSIBÉrIA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Exposição de esculturas sonoras . c_Vib de Simão Costa e Yola Pinto
Dia 12 . 18.00h . M/06 anos . Patente até dia 26 . Duração: 20m

> Espetáculo de Música . Perdiz com João Paulo Esteves da Silva, Valério 
Romão, Nazaré da Silva e Pedro Moura

  Dia 12 . 18.30h  . M/06 anos . Auditório Musibéria . Duração: 50m

> Oficina de Dança  . Com Valentina Parravicini
Dia 26 . 16.00h . M/08 anos . Musibéria - Estúdio Dança 1 . Duração: 1.30h

> Espetáculo de Dança e Música . c_Vib de Simão Costa e Yola Pinto
Dia 26 . 18.30h . M/06 anos . Musibéria . Duração: 50m

DeSPorTo
gente em Movimento . todo o CoNCElHo 
» gInáSTIcA  .  HIDrogInáSTIcA  .  BoccIA SÉnIor
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Futebol . todo o CoNCElHo 
Dia 05 . 15.00h ׀| campeonato Distrital de Juvenis
Piense S.C. – S. C. Ferreirense / Parque desportivo de Pias
Dia 06 . 10.30h |׀ campeonato Distrital de Iniciados
F. C. de Serpa – Milfontes / Parque desportivo de Serpa
Dia 06 . 15.00h | campeonato Distrital de Seniores 
F. C. de Serpa – Guadiana de Mértola / Parque desportivo de Serpa
Dia 06. 15.00h | campeonato Distrital de Seniores
C. A. Aldenovense – F. C. Castrense / Parque desportivo de Vila N. S. Bento
Dia 12 . 15.00h | campeonato Distrital  Juvenis
F. C. de Serpa – C d Almodôvar / Parque desportivo de Serpa
Dia 12 . 15.00h | campeonato Distrital  do Inatel
C d A-do-Pinto – louredense F. C. / Campo de futebol A-do-Pinto
Dia 13 . 15.00h | campeonato Distrital Seniores
Piense S. C. – F. C. de Serpa / Parque desportivo de Pias
Dia 19 . 15.00h | campeonato Distrital Juvenis
Piense S. C. – ourique d. C. / Parque desportivo de Pias
Dia 20 . 10.30h | campeonato Distrital de Iniciados
F.C. Serpa – Moura A. C. / Parque desportivo de Serpa
Dia 20 . 15.00h | campeonato Distrital Seniores
C. A. Aldenovense – Renascente S. teotónio / P. desportivo de Vila N. S. Bento
Dia 20 . 15.00h | campeonato Distrital Seniores
F.C. Serpa – Castrense F. C. / Parque desportivo de Serpa
Dia 27 . 15.00h | campeonato Distrital de Juvenis
Piense S.C. – Penedo Gordo / Parque desportivo de Pias
Dia 27 . 15.00h | campeonato Distrital Seniores
F.C. Serpa – Guadiana Mértola / Parque desportivo de Serpa

Andebol . Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 05. 15.00h | campeonato nacional 2.ª Divisão - Juvenis
C.C.P. Serpa – Évora A C
Dia 05. 17.00h | campeonato nacional 3.ª Divisão - Seniores
C.C.P. Serpa – Sporting C P “B”
Dia 19. 15.00h | campeonato nacional 2.ª Divisão - Juvenis
C.C.P. Serpa – Pinhal de Frades 
Dia 19. 17.00h | campeonato nacional 3.ª Divisão Seniores
C.C.P. Serpa – Passos Manuel

Ténis de Mesa . Casa do Povo de Serpa
Dia 05 . 18.00h | campeonato nacional da 2ª Divisão Honra - Seniores
C.P. Serpa – luso Serpense 
Dia 26 . 15.00h | campeonato nacional da 2ª Divisão Honra - Seniores
C.P. de Serpa – C.t.M. lagos
Dia 27 . 11.00h | campeonato nacional da 2ª Divisão Honra - Seniores
C.P. de Serpa – Catedráticos
Dia 27 . 15.30h | campeonato nacional da 2ª Divisão Honra - Seniores
luso Serpense – Catedráticos

Voleibol . Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 6. 15.00h | campeonato nacional da 3.ª Divisão - Seniores
C.C.P. de Serpa – São Francisco A. d. Faro
Dia 20. 15.00h | campeonato nacional da 3.ª Divisão - Seniores
C.C.P. de Serpa - Juventude de Évora

Karaté . Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 12. 09.30h às 17.30h | encontro de Karaté
Academia de Karaté de Serpa e outras Academias do distrito

Futsal . Pavilhão Municipal de Vila Nova S. Bento
Dia 18. 21.30h | campeonato Inter-regional - Seniores
C. A. Aldenovense – Portel

Vamos conhecer o concelho… a pé . VALES MORTOS
Dia 27 
org: Câmara Municipal de Serpa


