
II Festival 
do Território 
Hospitalário

página 6

Setembro 2021 | número 199 | V série
Diretor: Tomé Alexandre Martins Pires

Publicação mensal | Distribuição gratuita

Serpa vence 
prémio 
Escola Eletrão

páginas 5

Museu           
do Cante 
abriu portas

página 3

dinamismo económico 
no concelho de Serpa



2 | Serpa Informação | setembro 2021

notícias

O Município de Serpa irá 
oferecer os cadernos 

de atividades a todos os alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

A medida irá abranger 421 
alunos e alunas que frequenta-
rão as escolas de todo o con-
celho no ano letivo de 2021-
2022, e insere-se na política 
municipal de educação, repre-
sentando um complemento às 
competências em matéria de 
Ação Social Escolar. À seme-
lhança dos anos anteriores, os 
livros de fichas serão adquiri-
dos através das papelarias do 
concelho. 

Para todos os alunos bene-
ficiários do escalão A e B da 
Ação Social Escolar a autarquia 
irá oferecer também um kit de 
material escolar.   

A tradicional Feira Agro-
pecuária Transfronteiriça de 
Vale do Poço será este ano, 
devido à pandemia da Covid 
19, transformada num Mer-
cado Transfronteiriço e terá 
lugar no próximo dia 11 de 
setembro, entre as 10.00 h e 
as 23.00 horas. Foi esta a for-
ma encontrada de assinalar o 
evento que anualmente per-
mite juntar em pleno coração 
da Serra de Serpa e Mértola, 
na fronteira luso-espanhola, 
produtores, populações lo-
cais e visitantes em ativida-
des ligadas ao mundo rural 
da serra e promover as po-
tencialidades deste território 
nas áreas agrícola, silvícola, 
florestal, produção animal, 
ambiental, social, cultural e 
turística.

Este ano participarão ape-
nas empresas dos concelhos 
de Serpa e Mértola e a pro-
gramação do Mercado será 
reduzida, de forma a evitar 
grandes aglomerações.

Recordamos que a Feira 
Agropecuária Transfronteiriça 
de Vale do Poço é organiza-
da em anos alternados pela 
Câmara Municipal de Serpa 
e de Mértola, com o apoio de 
diversas entidades, nomea-
damente da União das Fre-
guesias de Serpa (Salvador 
e Santa Maria), Junta de Fre-
guesia de Santana de Cam-
bas (Mértola), Ayuntamiento 
de Paymogo (Espanha), entre 
outras.

           n

Ano letivo 2021-2022

Oferta dos livros 
de fichas aos alunos 

Dia 11 de setembro em Vale do Poço

Mercado
Transfronteiriço

Foto @arquivo CM Serpa

Educação pré-escolar

Apoio à família
O Município de Serpa informa que se encon-

tram a decorrer, entre 19 de agosto e 10 de se-
tembro, as candidaturas para as Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na Edu-
cação pré-escolar.

Destinadas a assegurar o acompanhamento 
das crianças na educação pré-escolar, antes 
e/ou depois do período diário das atividades 
letivas e durante o período de interrupção das 
mesmas, pretendem contribuir para colmatar 
as dificuldades das famílias e responder às ne-
cessidades das mesmas.

As candidaturas deverão ser efetuadas no 
Serviço de Atendimento ao Público da Câmara 
Municipal de Serpa, mediante marcação prévia 
pelos telefones 284 540 100 e 284 540 101 e 
nas Freguesias, nas respetivas Juntas e Uniões 
de Freguesias, devendo ser acompanhadas do 
formulário próprio com a entrega da declara-
ção do escalão do abono de família, declaração 
do agregado familiar e declaração da entidade 
patronal dos pais ou pessoas responsáveis pela 
criança, com horário de trabalho.

As normas e o formulário de candidatura es-
tão disponíveis no site do Município, em www.
cm-serpa.pt 

????

???

????

???

A Câmara Municipal de Serpa e o Ca-
gia estão a levar a cabo uma campanha 
de esterilização de animais de compa-
nhia, aplicável aos cães e gatos cujos 
titulares residam no concelho de Serpa.

Os animais a serem esterilizados de-
vem estar identificados eletronicamen-
te com registo atualizado no sistema de 
informação de animais de companhia 
(SIAC) e possuir boletim sanitário com 
vacina antirrábica válida (no caso dos 
cães). Aplica-se a até três cães ou qua-
tro gatos, não podendo no total ser ex-
cedido o número de quatro animais por 
agregado familiar. 

Esta campanha, que decorre até ao dia 
30 de setembro, pretende ser uma forma 
privilegiada de controlo da população 
de animais.

Mais informações disponíveis no site 
do Município em www.cm-serpa.pt.

Campanha em curso 
Esterilização
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D
e acordo com os 
resultados prelimi-
nares dos Censos 
2021, entre 2009 e 
2019, foram cria-
das 280 empresas 

no concelho de Serpa, colocando-o 
na terceira posição no que se refe-
re ao crescimento de empresas e na 
segunda quanto ao número de traba-
lhadores no âmbito territorial do Bai-
xo Alentejo. Neste Serpa Informação 
apresentamos algumas das recentes 
dinâmicas empresariais, que refletem 
a capacidade de atração do concelho 
para investimentos empresariais ten-
do também o foco na sustentabilida-
de do território. 

Serpa é um concelho de oportuni-
dades, pelo que temos vindo a tra-
balhar na valorização e promoção de 
dois dos nossos principais recursos 
- a terra e o património - como pila-
res na estratégia de desenvolvimento 
que seguimos. E, se por parte do mu-
nicípio são criadas as condições para 
consolidar e criar novas dinâmicas 
económicas, é fundamental salientar 
o importante papel da iniciativa priva-
da neste processo. Aqui, estamos to-
dos a trabalhar no mesmo sentido e, 
se as políticas centrais também assim 
o fizessem, certamente que os resul-
tados seriam ainda melhores. 

 n

EDITORIAL
DINAMISMO 
ECONÓMICO

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

O Museu do Cante abriu 
as portas no dia 14 de 

agosto. Uma cerimónia oficial, 
na Alcáçova do Castelo de 
Serpa, permitiu ao Município 
contornar a limitação de es-
paço imposta pela pandemia. 
Tomé Pires, Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, 
Paulo Lima, um dos responsá-
veis pela candidatura do Can-
te a Património Cultural Ima-
terial da Humanidade, e Ana 
Paula Amendoeira, diretora 
Regional de Cultura do Alen-
tejo, foram os intervenientes 
neste momento. 

Após as intervenções, os 
cantadores e cantadeiras pre-

sentes interpretaram algumas 
modas em conjunto. 

Seguiu-se uma visita ao 
Museu, dedicado exclusiva-
mente ao Cante, que nasceu 
em dois imóveis adquiridos 
pela autarquia, adjacentes ao 
edifício já existente. Dotado 
de um inovador espaço ex-
positivo e interativo, o Centro 
Interpretativo do Cante, junta-
-se às valências já existentes, 
nomeadamente o Centro Do-
cumental Manuel Dias Nunes, 
a galeria de exposições, a loja 
e o auditório, transformando 
este equipamento cultural no 
Museu do Cante.

A construção do novo equi-

pamento, cujo projeto de mu-
seografia tem a parceria da 
Direção Regional de Cultura 
do Alentejo, representa um in-
vestimento de 336 145,59 eu-
ros, cofinanciado pelo Feder, 
através do Alentejo 2020. 

A iniciativa contou ainda 
com a inauguração da expo-
sição “Fotógrafos do Cante”, 
com trabalhos de Ana Baião, 
António Cunha, Fabrice Zie-
gler e José Serrano.

O Museu do Cante pode ser 
visitado de terça-feira a do-
mingo, das 10.00 h às 13.00 
horas, e das 14.00 h às 18.00 
horas. 

n

Centro Histórico de Serpa

Museu do Cante 
abriu portas

Abertura do Museu do Cante

Inauguração da exposição “Fotógrafos do Cante“ Cerimónia decorreu no Castelo de Serpa
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Música e gastronomia

Dinamização do 
Mercado Municipal 

João Cataluna esteve em 
Serpa, no Mercado Municipal 
no dia 31 de julho, com o seu 
acordeão, onde animou co-
merciantes, compradores e 
público presente. 

Ao longo do mês de agosto, 
a programação incluiu anima-
ção musical e oficinas gastro-
nómicas. 

No dia 7 de agosto, a manhã 
foi dedicada a educar para os 
sabores, numa oficina dirigida 
pela chef Alexandra Sofia, de-

dicada aos mais pequenos, que 
após realizarem as compras de 
produtos no mercado se dedi-
caram a confecionar diversas 
bebidas com legumes e frutas. 

O Sushi Chef Martim Fialho 
apresentou alguns sabores da 
cozinha japonesa, no dia 14 de 
agosto, uma iniciativa muito 
participada e apreciada. 

No dia 21 de agosto tiveram 
lugar duas atividades. A pri-
meira “Sons de Alma” trouxe 
ao espaço o Cante Alentejano, 

com Rodrigo Aleixo, o peque-
no grande interprete de Cante 
Alentejano, finalista do progra-
ma Got Talent Portugal, a cantar 
acompanhado pela violinista 
Ana Santos. 

A oficina “Sabores com me-
mória”, por Telma Saião, que se 
realizou no dia 28 de agosto, 
revisitou o tradicional gaspa-
chinho e trouxe outras receitas 
com tomate, como a brucheta, 
tão apetecíveis durante o verão. 

n

Atividades de animação musical no mercado são sempre muito apreciadas

GNR de Vila Nova 
de São Bento

Segurança 

Catálogo agregador 

Mais livros 
para todos

O Município de Serpa pediu esclarecimen-
tos sobre o Posto da GNR de Vila Nova de 
São Bento ao Comando Territorial de Beja da 
Guarda Nacional Republicana. Em causa está 
o reduzido período de funcionamento, das 
9.00 horas às 17.30 horas, a que acresce o fac-
to de em alguns dias, não abrir de todo, como 
se verificou na primeira semana de agosto, 
bem como o insuficiente patrulhamento. 

A preocupação com a segurança da popu-
lação, maioritariamente idosa, levou o exe-
cutivo municipal a solicitar uma reunião, para 
esclarecimento da situação. 

A Ribba - Rede Intermunicipal de Bibliotecas 
do Baixo Alentejo inaugurou o “Catálogo Agrega-
dor para as Bibliotecas da Ribba”, no dia 20 de 
julho, via plataforma zoom.  

O catálogo agregador, com base em tecnolo-
gia OAI-PMH - Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata, facilita a comunicação e funciona-
mento dos empréstimos interbibliotecas e per-
mite aumentar o leque de publicações acessí-
veis a todos os leitores. 

Num território geograficamente tão disperso 
como é o Baixo Alentejo, a criação desta plata-
forma tecnológica comum potencia o serviço de 
empréstimo interbibliotecas, para que os cida-
dãos tenham a possibilidade de acesso aos fun-
dos documentais das 13 Bibliotecas que cons-
tituem a Ribba, o que se espera que contribua, 
de forma decisiva, para atenuar assimetrias de 
acesso à informação, democratizando o acesso 
à mesma e contribuindo desta forma para a coe-
são do território. 

A Biblioteca Municipal de Serpa tem a sua co-
leção agregada, com cerca de 26 600 entradas 
de documentos. 

O cavaleiro João Torrão foi 
homenageado, no dia 9 de 
agosto, no edifício dos paços 
do concelho, pela sua partici-
pação nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio.

O presidente do Município 
de Serpa, Tomé Pires, entre-
gou na ocasião uma placa 
evocativa ao jovem cavaleiro, 
natural de Serpa, que ocupa 
agora a 30.ª posição no ran-
king mundial. 

n

Cavaleiro serpense

João Torrão distinguido

Cavaleiro homenageado após participar nos Jogos Olímpicos
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Serpa lidera reciclagem

Prémio nacional 
Escola Eletrão 

A Escola Secundária de 
Serpa venceu o con-

curso Escola Eletrão 2020-
2021, com quase 33 mil quilos 
de pilhas, lâmpadas e equipa-
mentos elétricos. Foi ainda a 
única escola na região a con-
correr, e o empenho e dedica-
ção irá traduzir-se num prémio 
no valor de 1 649 euros e num 
cheque prenda da Rádio Popu-
lar, de 1 575 euros.

Nos anos anteriores a Se-
cundária de Serpa obteve tam-
bém os melhores resultados a 
nível nacional, com a recolha 
de 20 toneladas em 2019-2020 
e de nove toneladas em 2018-
2019. Mas o palmarés de pré-
mios e distinções é longo, no 
campeonato da reciclagem, 
em que participa desde 2009. 

A receita para os bons resul-
tados está na “criação de uma 
grande dinâmica, desde há uns 
dez anos, envolvendo os pais e 
encarregados de educação, as 
Juntas e Uniões de Freguesias 
e a Câmara Municipal de Serpa.  
A dinâmica foi criada, e agora 
não pára, explica o professor 
Manuel Silva, coordenador do 
projeto no Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Serpa. 
Nos Prémios Quizz Eletrão 

destaca-se a obtenção do 2.º 
e 3.º lugares, no escalão do 7.º 
ao 9.º ano, por Francisco Pal-
ma e José Borralho, respeti-
vamente, e os três lugares no 
pódio referentes à participação 
de professores. 

A sensibilização para a reco-
lha e separação destes equi-
pamentos em resíduos faz-se 
em várias frentes: “A campanha 
é noticiada nas redes sociais, 
a Câmara Municipal de Serpa 
apoia na divulgação, e junto 
dos alunos, diretamente. Mui-
tas vezes temos assessores 
do Projeto Escola Eletrão, que 
vêm dar-nos umas palestras 
e fazer umas ações de sensi-
bilização, trazem materiais de 
divulgação e de marketing, 
como cartazes e folhetos, bem 
como outros materiais, jogos e 
passatempos, que levam para 
casa ou fazem aqui na biblio-
teca escolar, e que funcionam 
como chamadas de atenção 
para as questões da recolha e 
do correto reencaminhamento 
dos resíduos elétricos e eletró-
nicos”. 

Em tempo de pandemia, 
com as atividades letivas pre-
senciais suspensas, “não vi-
nham os alunos, vinham os 
pais deixar os equipamentos 
aqui”, revela Manuel Silva. No 
concelho há pontos de recolha 
na Escola Secundária de Ser-
pa, Escola Básica de Vila Verde 
de Ficalho, Escola Básica n.º 
1 de Vila Nova de São Bento, 
Mercado de Vila Nova de São 
Bento, na empresa Friserpa e 
na Elídio Ferreira, em Beja. 

Esta 10.ª edição do projeto 
“Escola Electrão” envolveu 332 
escolas e a recolha de 262 to-
neladas de pilhas, lâmpadas e 
equipamentos elétricos, o que 
representou um aumento de 
110 por cento face ao ano ante-
rior, evidenciando o empenho 
dos jovens e da comunidade 
educativa. 

O projeto, da responsabilida-
de da Eletrão – Associação de 
Gestão de Resíduos, mobiliza 
anualmente escolas de todo 
o país para a recolha de lâm-
padas, pilhas e equipamentos 
elétricos usados.

n

Projeto em 
Vila Verde de Ficalho

Circuito do Sol  
Um complexo turístico, desportivo e tecnológi-

co vocacionado para os desportos motorizados, 
a ser implementado na freguesia de Vila Verde 
de Ficalho, encontra-se em consulta pública.

O projeto, denominado “Circuito do Sol”, pre-
tende criar no antigo Kartódromo de Serpa, o 
primeiro circuito a nível mundial pensado e de-
senhado para veículos elétricos. O circuito será 
construído através do aproveitamento e alarga-
mento da pista de karts existente atualmente, 
com cerca de 1 400 metros de extensão que, 
com a ampliação planeada ficará com cerca de 
3 000 metros.

Numa primeira fase o projeto prevê também 
vários equipamentos e edifícios de apoio, como 
um Club House, edifícios de manutenção, boxes 
e um hotel rural com 14 unidades de alojamento, 
e numa segunda fase, a construção de um De-
velopment Eletric Auto Lab (DEAL), destinado ao 
desenvolvimento, fabricação e inovação tecno-
lógica de componentes para veículos elétricos.

Pretende ser o primeiro circuito mundial, pen-
sado e desenhado para veículos elétricos, 100 por 
cento sustentável, embora se preveja que seja 
utilizado também por veículos a combustão, sen-
do de esperar que nos primeiros anos, seja essen-
cialmente utilizado por este tipo de veículos.

O projeto, que combina desporto automóvel, 
turismo e a inovação tecnológica, representa um 
investimento de 16 milhões de euros, sendo os 
investidores, de nacionalidade espanhola e sue-
ca, ligados ao desporto motorizado. 

Os promotores estimam que a construção 
deste projeto demore 24 meses, sendo que, 
nesta fase, serão criados entre 10 a 15 postos 
de trabalho, na fase de exploração poderão ser 
necessários 22 trabalhadores, e após a abertura, 
dois anos depois, 40 trabalhadores.

A escolha do nosso concelho recai no enten-
dimento de que “Portugal, e nomeadamente o 
Alentejo, oferece condições climatéricas du-
rante todo o ano, excelentes para a prática de 
condução de viaturas de corrida, bem como boa 
comida, vinho, natureza e património cultural e 
edificado, de forma a atrair pilotos e marcas de 
construtores de automóveis, motas e acessórios 
ao Circuito do Sol”, segundo o Relatório Síntese 
do projeto. 

Recolha de equipamentos para o próximo ano já começou

Projeto encontra-se em consulta pública
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O Festival do Baixo Alentejo promo-
veu, no mês de agosto, dois espetáculos 
no concelho de Serpa.

O humorista e contador de histórias 
Jorge Serafim animou as gentes em Vale 
de Vargo, no dia 5.  Em Vila Verde de Fi-
calho, no dia 26, a Companhia de Teatro 

BAAL 17, encantou os presentes com o 
espetáculo Passadeira Vermelha. 

O Festival Baixo Alentejo é uma orga-
nização da Cimbal, no âmbito da candi-
datura Programação Cultural em Rede 
no Baixo Alentejo, e da Câmara Munici-
pal de Serpa. 

A Alcáçova do Castelo de Serpa 
recebeu, no dia 21 de agosto, a ini-
ciativa “Eu, Afonso Peres de Farinha, 
Grão-Prior da Ordem de São João do 
Hospital de Jerusalém”, um conjunto 
de visitas teatralizadas relacionadas 
com a biografia de Afonso Peres de 
Farinha, que abordou diversos aspetos 
da Ordem do Hospital, e contou com 
a recriação de um acampamento Hos-
pitalário. 

As recriações, levadas a cabo pela 
associação Companhia Livre, esgo-
taram e foram muito apreciadas, por 
miúdos e graúdos.

Esta iniciativa integrou o projeto 
II Festival do Território Hospitalário, 
promovido pela Câmara Municipal de 
Serpa juntamente com os municípios 
de Aracena e Aroche, que resultou de 
uma candidatura comum, aprovada 
pela Junta da Andaluzia. 

Alcáçova do Castelo de Serpa

II Festival Território
Hospitalário

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Cesto em cana vieira

Cesto alto de fundo redondo com ligeiro alarga-
mento para a boca. A peça é constituída por base, 
eixo, paredes laterais e asas. O artesão procede à ri-
pagem e cruzamento das canas para fazer o fundo 
do cesto, denominado “alvorada”, passando-as para 
o plano vertical e iniciando a tecedura das paredes. 
Com duas ou mais mestras opostas se fazem as asas 
sendo as restantes encaixadas por entre a malha da 
tecedura. Por último, é aplicado um debrum mais 
forte e resistente que reforça o cesto e evita que as              
malhas entrelaçadas se desintegrem.

A cestaria tradicional é uma arte ancestral com 
funções utilitárias diversificadas ligadas ao acondi-
cionamento para transporte e arrumação de diversos 
bens. Esta arte manteve-se no concelho de Serpa, 
integrando contextos, modelos e técnicas de fabrico 
reconhecidos como tradição, no limiar entre traba-
lho doméstico e especialização oficinal. A atividade 
não ocupava o artífice a tempo inteiro, pelo que nor-
malmente não constituía a sua principal ocupação. O 
mester, de carácter familiar, era liderado por homens, 
que frequentemente aprendiam a arte na infância ou 
juventude como ajudantes dos pais ou de outros fa-
miliares.

As transformações no trabalho agrícola e domésti-
co ocorridas na segunda metade do século XX esten-
deram-se à vida artesanal, provocando a retração de 
muitos ofícios diante do consumo de produtos indus-
triais. A cestaria tradicional deixou de ser utilizada 
nas diversificadas funções para que foi indispensável 
e o número de artesãos no ofício foi diminuindo, não 
tendo hoje quase expressão.

Cesto em cana vieira, utilizado no concelho de Serpa nas 
atividades agrícolas e domésticas.
 Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia pelo artesão 
José Mestre. 

Recriações históricas foram um sucesso

Teatro e histórias 

Festival BA 

Espetáculo do humorista e contador de histórias Jorge Serafim, em Vale de Vargo
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Nos dias 10, 11 e 12 de setembro decorre o Ci-
clo Nacional de Música Guit’Ars, que traz à cidade 
de Serpa nomes sonantes da música nacional. O 
ciclo irá proporcionar quatro concertos distintos, 
com direção artística de Litó Godinho, a realizar 
no Cineteatro Municipal de Serpa.

No dia 10, o guitarrista Pedro Jóia (Resistência) 
e o percussionista José Salgueiro (ex-Trovante) 
sobem ao palco do Cineteatro Municipal, pelas 
21.30 horas. Serão apresentadas versões para 
guitarra de obras emblemáticas, de autores tão 
diversos como Armandinho, Carlos Paredes, José 
Afonso, além de música composta por Pedro Jóia.

No dia 11, pelas 18.00 horas, será a vez de Gon-
çalo Pires (jovem violoncelista que conquistou 
o programa Got Talent 2020 / 2.º lugar e botão 
dourado) e do pianista João Lima mostrarem a 
sua garra, com um reportório de J.S. Bach, com 
passagem por Brahms até às conhecidas Czardas 
do compositor italiano Vittorio Monti.

Neste mesmo dia, mas pelas 21.30 horas, Fer-
nando Silva convida Artur Caldeira, Daniel Pare-
des e Diamantina Rodrigues, para “Fado e gui-
tarradas”.

A fechar o evento, domingo, dia 12, pelas 18.00 
horas, ArtDan Guitar Duet apresentam-se em pal-
co, com o músico convidado Artur Gil Godinho, e 
um programa eclético com formações diversas 
(duo de guitarras, guitarra clássica e portuguesa 
e guitarra clássica em trio).

A iniciativa pretende trazer a Serpa concertos 
musicais, com artistas de renome da atualidade 
e jovens promessas, tendo como base a guitar-

ra, em que estarão também presentes diversos 
outros instrumentos, épocas e géneros musicais, 
que vão de J. S. Bach a compositores académicos 
contemporâneos, passando pela improvisação, 
música de intervenção, flamenco, música popular 
portuguesa com erudição e fado.

cultura

Em papel e linha

Exposição “Por um fio”

Ciclo Nacional de Música

Guit’Ars com pesos 
pesados em Serpa

No dia 18 de setembro 
inaugura, na Biblioteca Muni-
cipal Abade Correia da Serra, 
em Serpa, a exposição “Por 
um fio”, uma mostra de tra-
balhos em papel e linha de 
Priscilla Ballarin. 

No mesmo dia terá igual-
mente lugar um workshop 
de postal bordado, entre as 
10.30 horas e as 12.30 horas, 
a realizar no jardim da Biblio-
teca, com entrada livre. 

A exposição ficará patente 
até ao dia 16 de outubro, li-
mitada à lotação do espaço. 
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Novos projetos e empresas no concelho

Dinamização económica e 
criação de postos de trabalho
A existência de emprego é um dos principais fatores de fi-

xação de população. No concelho de Serpa, entre 2009 e 
2019 o número de empresas cresceu de 1672 para 1952, 

colocando o concelho na terceira posição no âmbito do Baixo Alen-
tejo. De referir, que em termos de número de trabalhadores por em-

presa, abaixo dos 10 funcion+arios, Serpa ocupa o segundo lugar. 
Constituir o concelho de Serpa como um território atrativo em 

termos de instalações de empresas e infraestruturas, levou a que 
se registasse, particularmente nos últimos dois anos, um cresci-
mento assinalável.   

Curadoria 100 HistóriasAdega Barão e Borges em construção

Setor agroalimentar
Entre Serpa e Vila Nova de São 

Bento está em processo de insta-
lação uma adega, com capacidade 
para laborar 12 hectares de vinha, 
não obstante à data estarem plan-
tados 7,5 hectares. Os proprietá-
rios, a viver no estrangeiro, criaram 
a empresa Barão e Borges, com o 
objetivo de se dedicarem à pro-
dução de vinho em Modo de Pro-
dução Biológico, para um setor de 
nicho premium, que valorize a qua-
lidade face à quantidade. 

Brás Borges Mouralinho Barão, 
um dos empresários, destaca que 
a escolha de Serpa para este em-
preendimento teve “razões afeti-
vas, pois a família é originária do 
concelho, mas outros fatores foram 
determinantes”, revelou, acrescen-
tando “tratar-se de um projeto de 
agricultura biológica, que tem a ver 
com a nossa filosofia de vida, e com 
o mundo a que aspiramos. Agricul-
tura intensiva e arranque de olivais 
centenários são dramáticos. Pen-
samos que tínhamos de fazer algo 
que fosse em contramão, e con-
trariasse essa tendência. Que per-
mitisse manter os nossos valores 
centenários, e por isso trabalhamos 
para demonstrar que algo diferente 
é possível (…) temos observado que 

a Câmara de Serpa tem sido pionei-
ra neste campo, tem uma estraté-
gia. Podíamos ter colocado a vinha 
noutro lado, mas pesou na nossa 
decisão, sentimos o nosso projeto 
bem acolhido”.

Para já, a produção será integral-
mente exportada para a Suíça, que 
“produz brancos bastante aceitá-
veis, mas não tintos, criando assim 
um nicho de mercado”, sem, con-
tudo, descartar que futuramente se 
escoe também a produção no país. 
Quanto à mão-de-obra, por en-
quanto “será temporária, em regime 
de serviço, que faz sentido, para a 
colheita, nomeadamente, estando 
prevista a contratação, a tempo in-
teiro, para ocupação de três a cinco 
postos de trabalho”.

As expectativas passam por “mos-
trar que é possível uma agricultura 
diferente, com valores tradicionais, 
um rendimento aceitável enquanto 
empresário, e pagando salários dig-
nos. A sustentabilidade como um 
todo: económica, social e ecológica; 
levamos isso muito a sério”. 

Futuramente, gostariam de for-
mar “uma cooperativa de produ-
tores, no setor do azeite, que con-
tribuísse para a preservação dos 
olivais tradicionais, e que ao mesmo 
tempo contassem com marketing 
profissional e construção de marcas 

próprias, com capacidade de figu-
rar no mercado premium, ao invés 
de vender para outros países, como 
Itália, que rotulam e vendem quatro 
vezes mais caro, levando a que as 
valias não fiquem no concelho”. 

No setor queijeiro, o dinamismo 
faz-se sentir igualmente. A juntar 
às oito rouparias do concelho, com 
créditos e reconhecimento firmado, 
nasceu, em 2021, a Curadoria 100 
Histórias. 

Rodolfo Carvalho, designer de 
profissão, veio para Serpa por moti-
vos afetivos, tendo formado família 
em Serpa. “Boa parte do conheci-
mento, teórico e prático, foi trans-
mitido pelo meu sogro. Graças aos 
conhecimentos dele, houve portas 
que se abriram, de outras queija-
rias, que tiveram a amabilidade de 
me ensinar os métodos e receitas. 
Depois, com o muito que fui lendo, 
acabei por fazer a minha receita”, 
refere. 

Esta rouparia, que produz diaria-
mente cerca de 210 queijos, fabrica 
igualmente requeijão de ovelha e 
queijo fresco de cabra, e pretende 
aliar a tradição do fabrico à moder-
nidade no processo de publicitação 
e venda, “que está relacionado com 
os meus conhecimentos em design 
gráfico, porque numa primeira abor-
dagem a apresentação do produto 

desbloqueia a prova, mas sendo um 
produto agroalimentar, é o sabor 
que leva à compra”. 

Com apenas meses de labora-
ção, viu o seu trabalho reconhecido 
no Concurso Nacional de Queijos 
Tradicionais Portugueses, realizado 
durante a Feira Nacional de Agri-
cultura, organizado pelo Cnema 
em conjunto com a Qualifica/oriGIn 
Portugal, onde arrecadou quatro 
medalhas. 

Com cinco trabalhadores con-
tratados, as vendas estão dissemi-
nadas, mas a maioria do produto é 
escoado no distrito de Beja. Através 
de parcerias com outros produtores 
locais, disponibiliza também caba-
zes com produtos tradicionais alen-
tejanos, como vinho, mel de rosma-
ninho, queijadas de Serpa, doce de 
bolota ou azeitonas, dinamizando 
deste modo um conjunto de produ-
tores da região.

O empresário faz parte dos ór-
gãos sociais da Associação de 
Produtores do Queijo Serpa, recen-
temente entrou para a direção da 
Associação de Produtores do Con-
celho de Serpa (AproSerpa) e está 
ligado igualmente à Loja do Queijo, 
justifica o seu empenho com a ne-
cessidade de interligação: “preten-
do que os produtores comecem a 
conversar uns com os outros, quer 
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os do mesmo setor, quer de seto-
res diferentes. Os produtores de 
queijo eram conhecidos por não 
comunicarem entre si, e graças ao 
incentivo da Câmara Municipal, de 
nos empurrar para a frente da Loja 
do Queijo, sinto que sou uma peça 
desse diálogo, um elo de ligação. O 
que espero é que comecem a aju-
dar-se mutuamente: somos uma 
zona pequena, com muito para ofe-
recer e de grande qualidade, e essa 
interligação e interajuda potencia 
melhores resultados para todos”. 

Enoturismo
Relativamente aos projetos de 

enoturismo, aliam o melhor da tradi-
ção vitivinícola com o saber receber 
característico das gentes de Serpa. 

O Monte das Bagas de Ouro, da 
família de Cecília do Carmo e Car-
los Santos, nasceu no concelho de 
Serpa “porque conhecíamos pes-
soas em Serpa, e o meu marido 
queria comprar no Baixo Alente-
jo, e ter uma vinha na zona. Serpa 
ofereceu condições para comprar 
o monte, plantar a vinha, o olival, 
e foi isso que fizemos, a partir de 
2014”. Localizado em Brinches, 
conta também com montado, uma 
pequena criação de ovelhas e oli-
val, e mais recentemente com a 

Adega do Montado, constituindo 
uma empresa de tradição familiar, 
comprometida com a natureza e a 
preservação da biodiversidade. Em 
termos de sustentabilidade am-
biental, destaque para as sondas 
que permitem poupar água, e as 
caixas de morcegos, “fantásticas 
para a vinha, porque ajudam a equi-
librar o ecossistema”.

A produção de vinho, bastante 
recente, revelou-se “uma aposta 
acertada, com o Monte das Bagas 
de Ouro Branco a ser premiado no 
concurso Mundus Vinis, realizado 
na Alemanha e o rosé Sangiovese 
a tornar-se numa referência o ano 
passado, com uma aceitação mui-
to grande”, pelo que irão duplicar a 
produção.

Organizam visitas que incluem 
a apresentação do projeto, visitas 
guiadas pela vinha e pela adega e 
refeições com produtos tradicionais 
alentejanos e os vinhos produzidos 
na Adega, de gama média alta, que 
se impõem no mercado pela quali-
dade. Durante o período das vindi-
mas, os hóspedes podem vindimar, 
pisar as uvas, envolvendo-se no 
processo de fabrico, o que permite 
ter um grande envolvimento com a 
comunidade. 

“Apostámos em Serpa, e apos-
támos muito bem, porque esta-
mos muito satisfeitos, quer com 

o nosso trabalho quer com as ex-
celentes relações que temos com 
outros produtores, quer com a Câ-
mara Municipal, com quem man-
temos relações de trabalho muito 
boas e produtivas, com grande 
abertura para o desenvolvimento 
dos projetos”. 

Atualmente existe “um proje-
to que está a ser trabalhado para 
construção de pequenas casas no 
montado, para que as pessoas pos-
sam pernoitar também”, e na área 
vinícola está a ser preparado “o lan-
çamento de novas referências de 
vinhos: vamos lançar reservas e no 
final do ano teremos um espuman-
te no mercado. 

Cecília do Carmo enfatiza, con-
tudo, a dimensão do “crescimento 
sustentado e consolidado, com os 
pés na terra (…), mantendo a quali-
dade que pretendemos para o nos-
so projeto, privilegiando a qualida-
de e não a quantidade”.

Outro projeto que importa re-
ferir é o da Sociedade Agrícola 
de Pias/Família Margaça, que se 
encontra preparado para acolher 
programas de enoturismo, even-
tos culturais e corporativos, onde 
é igualmente possível ouvir as 
histórias, provar os vinhos e tam-
bém visitar a adega - desde a re-
ceção, depósitos de fermentação, 
caves, unidade de embalagem, 

engarrafamento e rotulagem.
Desenvolveu ainda, no centro da 

vila de Pias, um centro interpretati-
vo do vinho, com maquinaria antiga 
e painéis explicativos, que preten-
de “dar a conhecer o processo de 
criação de vinho numa singular 
adega que cruza o histórico com o 
contemporâneo”.

Bruno Sousa, gestor de proje-
tos e diretor financeiro, refere que 
“devido à pandemia, a receção de 
visitantes e provas está mais para-
da”, mas tem intenção de “contratar 
staff, para voltar a receber a tempo 
inteiro a partir de outubro”, altura 
em que irão “apresentar as novas 
referências, reservas e edições li-
mitadas”. 

Turismo, alojamento 
e hotelaria

Atualmente contam-se 37 aloja-
mentos no concelho, 11 dos quais 
abriram portas nos dois últimos 
anos, revelando uma vitalidade 
muito expressiva no setor, e cons-
tituindo um suporte importante às 
atividades turísticas e culturais. 

A Horta das Laranjas, na cidade 
de Serpa, abriu portas em julho des-
te ano, e tem registado até à data 
“excelentes níveis de ocupação, 
particularmente no mês de agosto”, 

Monte das Bagas de Ouro 

Horta das Laranjas

Sociedade Agrícola de Pias/Família Margaça

Casa do Xão II
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revela a família Bettencourt, pro-
prietária do espaço. 

A Casa do Xão II, abriu ao público, 
em 2021, junto ao Centro Histórico 
de Serpa, com três suites e lotação 
para seis hóspedes. Existe ao lado 
uma outra moradia, inaugurada em 
2017, e “no caso de famílias ou gru-
pos, é possível alugar ambas, visto 
que comunicam pelo jardim”, des-
taca Maria João Carvalhosa, que se 
encontra a explorar as moradias. 
“Tem corrido muito bem, talvez de-
vido às comodidades existentes, 
nomeadamente piscina, ar condi-
cionado, piso aquecido no wc, e a 
beleza do espaço”.

Na Mina da Orada nasceu, em 
outubro de 2020, a Burrico d`Orada, 
pela mão de Rita Valadas, que com-
bina turismo rural com a oferta de 
experiências, graças a uma rede de 
parceiros, onde se incluem visitas às 
vindimas, provas de vinhos e degus-
tação de petiscos tradicionais.  

Com uma forte experiência em 
hotelaria, Rita Valadas refere que 
não vende camas, vende a região, 
“disponibilizando toda a oferta 
das entidades e empresas locais, 
beneficiando deste modo quer os 
agentes turísticos e empresariais, 
quer os visitantes”. Já a partir do 
próximo ano a Burrico d`Orada irá 
disponibilizar também “workshops, 
no âmbito enogastronómico”.

Em processo de construção ou 
de licenciamento encontram-se 
11 alojamentos, que vão de hotéis 
rurais a enoturismos. Um dos mais 
robustos, pela dimensão do em-
preendimento e pela capacidade, 
é o projeto de um hotel rural, com 
classificação de quatro estrelas, 
localizado na variante interna de 
Serpa, próximo do Pavilhão Carlos 
Pinhão, presentemente em fase 
de obra.

Bento Gemas, o empresário 
que decidiu apostar no setor ho-
teleiro, afirma que sempre teve o 
projeto em mente, acrescentando 
que antes de chegar ao Lebrinha, 
emblemática cervejaria da cidade, 
explorou oito estabelecimentos e 

esteve também no ramo da hote-
laria.

“Apareceu a oportunidade de 
abrir o hotel, e vi aqui uma opor-
tunidade de negócio. Parece uma 
necessidade, para a cidade e para 
o concelho, porque não há res-
posta para a procura, em muitas 
situações. 

Como estou estabelecido na ci-
dade, num dos estabelecimentos 
de referência, aproveitei as con-
dições existentes. A expetativa é 
que represente um bom negócio, 
que se consiga manter economi-
camente, não mais do que isso”. 

O hotel tem projetados 32 quar-
tos e nove suites, piscina, spa com 
banho turco, sauna e massagens, 
ginásio, dois campos de padel 
e uma cafetaria. A cafetaria será 
aberta ao exterior, à população 
em geral, e não apenas aos hós-
pedes, não descartando que o 
ginásio e o padel funcionem no 
mesmo registo. 

Bento Gemas prevê a criação de 
25 postos de trabalho, acrescen-
tando que, eventualmente, “terá 
dificuldades em conseguir mão 
de obra”.

No que concerne a projetos de 
agro e enoturismo, irá nascer em 
Pias, no antigo Monte da Capela, 
um novo espaço, a Casa Clara. 
Maria Roque do Vale, deu con-
ta do projeto, que integrará “sala 
de estágio, com barricas, sala de 
provas, piscina e cinco suites, co-
zinha, entre outras valências, em 
construção tradicional”. 

Estão projetadas parcerias com 
alguns restaurantes e chefs, para 
acolherem grupos, dando a co-
nhecer a comida típica, bem como 
os vinhos de produção própria da 
Herdade. Abrir o projeto à comu-
nidade, recuperando as tradições, 
nomeadamente as festas das vin-
dimas, é outro dos traços impor-
tantes. 

Outro dos alojamentos que abri-
rá brevemente, a Quinta Marugo 
Retreats, constitui um verdadeiro 
refúgio na natureza, localizado a 

dez quilómetros de Serpa. En-
contra-se atualmente em fase de 
renovação, e pretende funcionar 
“como um retiro, um local de co-
nexão com a natureza, com centro 
de meditação e ioga, auto-susten-
tável”. Mary Anne revela que “cer-
ca de 80 por cento de tudo o que 
consumimos, menu vegetariano, é 
produzido por nós”. A partir de se-
tembro/outubro pretende “estar a 
fazer retiros de meio dia, para as 
pessoas da zona”, de encontro à 
filosofia mindfulness movement. 

Produção 
empresarial

A expansão e melhoria das 
áreas de acolhimento empresa-
rial, que tem vindo a ser levada 
a cabo pelo Município, pretende 
atrair investimentos privados que 
promovam o crescimento econó-
mico e a criação de emprego. 

No setor da produção industrial, 
a Zona Industrial de Serpa vai aco-
lher em breve uma nova empresa, 
a Greenpellets, que alia inovação, 

sustentabilidade e equilíbrio am-
biental, tendo previsto a criação 
de 23 postos de trabalho. A em-
presa encontra-se agora a contra-
tar trabalhadores.

Em projeto está a produção de 
cinco toneladas / hora de pellets 
por aglomeração de madeira, pro-
duzidas a partir do aproveitamen-
to de resíduos florestais como eu-
calipto, pinheiro e restos de podas 
de vinhas, olival e bagaço de azei-
tona. Permitirá, deste modo, valo-
rizar os resíduos vegetais disponí-
veis, produzidos nas explorações 
agrícolas da região. 

A venda deverá ser feita, sobre-
tudo, no mercado internacional, 
particularmente aos países do 
norte da Europa. 

A informação aqui disponibilizada 
foi facultada pelas entidades e/ou 
encontra-se disponível nos sites e re-
des sociais das mesmas. No caso de 
querer dar a conhecer o seu projeto 
ou empresa, neste Boletim Municipal, 
contacte a autarquia.

Na Margem Esquerda Guadiana

Serpa é o concelho que menos 
população perdeu

Os resultados preliminares dos Censos 2021, divulgados no final de ju-
lho, revelam um decréscimo de 6,9 por cento da população no Alentejo. 
No que toca aos quatro concelhos da Margem Esquerda do Guadiana 
que fazem parte da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (Cim-
bal), o valor médio da perda de população é de 15,2 por cento.

No concelho de Serpa registou-se uma diminuição de 11,9 por cento, 
Mértola perdeu 14,7 por cento, Moura 12,5 por cento e Barrancos 21,8 por 
cento. Assim, Serpa é o concelho da Margem Esquerda que menos popu-
lação perdeu desde 2011, data dos Censos anteriores.

Estes dados evidenciam, por um lado, a tendência identificada das di-
ferenças entre os territórios do interior e os do litoral, com a região do 
Alentejo a ter um expressivo decréscimo da população, por outro, dão 
razão e voz às reivindicações dos municípios do interior do país por mais 
e melhores políticas de desenvolvimento e coesão territorial, mais e me-
lhores serviços públicos, melhores acessibilidades, em suma, políticas 
que combatam verdadeiramente as assimetrias regionais e que promo-
vam a fixação das populações.

Hotel  Rural, em Serpa

Instalação de novas empresas na Zona Industrial de Serpa
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De 1 a 15 de agosto decorreu mais uma 
edição das Noites de Rua Cheia, que 

privilegiou a música como forma de animar as 
noites de verão: Os Alentejanos, Luís Simenta, 
Trigo Roxo, Cruzeiro, Rastolhice, Vozes do Sul 
(do qual não dispomos de registo fotográfico ), 
Coletivo Ciranda, Alem Carrom, Koincidências, 

Rodrigo Aleixo e Modas, Fernanda Oliveira, De 
Pantanas, Duo F & L e Trio Kateja foram os ar-
tistas e grupos que atuaram nas várias localida-
des do concelho. Realizados de forma segura, 
estiveram sujeitos à reserva prévia de bilhetes, 
limitação de lugares, distanciamento físico, eti-
queta respiratória e desinfeção das mãos. 

Noites mais animadas 

Rua Cheia 2021 

BrinchesA-do-Pinto Vales Mortos

Neta

Vale de Vargo Vila Nova de São Bento Mina da Orada

Vila Verde de Ficalho Pias Cruz da Cigana

Santa Iria Serpa Vale do Poço
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Futurama

Constelação
da Visualidade

No dia 1 de agosto realizou-se, em Serpa, a 
Constelação da Visualidade, no âmbito da pro-
gramação do Futurama - Ecossistema Cultural 
do Baixo Alentejo.

A arquiteta Maria da Luz Seixas, especialista 
em construção em taipa, e a artista visual Fer-
nanda Fragateiro foram as convidadas para um 
diálogo, muito participado, em torno de prá-
ticas tradicionais e artes contemporâneas. A 
iniciativa incluiu, para além da conversa, uma 
visita ao espaço do edifício da Betão e Taipa.  

A iniciativa contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa.

Novo ano letivo 

Academia e Oficinas 
Sénior no concelho

cultura

O intercâmbio juvenil “Youth Rural in Action” (Ju-
ventude Rural em ação) reuniu, em Serpa, 33 jo-
vens de Portugal, Croácia, Macedónia, Roménia, 
Estónia e França, para um conjunto de workshops, 
que decorreram de 2 a 11 de agosto. 

Os principais objetivos desta iniciativa passa-
ram por envolver os participantes em projetos de 
desenvolvimento rural e agrícola, capacitá-los 
para a criação de autoemprego, de negócios viá-
veis no setor e para a comercialização de alimen-
tos, desenvolver planos piloto de agronegócio, e 
dotá-los de conhecimentos de marketing e con-
sultoria em diversas áreas da produção agrícola, 
bem como facilitar a troca de experiências entre 
os participantes. 

Neste âmbito, decorreu no dia 4, no Cinetea-
tro Municipal, uma apresentação das políticas de 
apoio ao empreendedorismo e à fixação no ter-
ritório, efetuada por técnicos do Município, que 
contou com a presença do vice-presidente da 
Câmara, Carlos Alves.

A iniciativa contou com a organização da asso-
ciação juvenil Experimentáculo Associação Cul-
tural, que, em anos passados organizou, no nosso 
território, outras iniciativas que integraram jovens 
do concelho. 

A Academia Sénior de Serpa e as Oficinas da 
Academia têm a decorrer as inscrições para o ano 
letivo 2021/2022, cujas aulas, de frequência gra-
tuita, terão início em setembro. 

Em Serpa, as inscrições podem ser formaliza-
das no edifício da Academia Sénior, na Rua Dr. Luís 
de Almeida e Albuquerque, em Serpa, entre as 
09.00 h e as 12.30 horas e das 14.00 h às 17.30 ho-
ras. Estarão disponíveis costura, costura criativa, 
bordados, estanho, tapeçaria de arraiolos, pintura, 
artes plásticas, Cante, música, dança, fotografia, 
francês, história de Portugal, inglês, português, 
alfabetização, inglês (iniciação), escrita criativa, di-
reito, matemática para a vida, psicologia positiva, 
saúde e bem-estar, informática, desporto, teatro, 
culinária, património e arqueologia, clube de lei-
tura e colecionismo são as disciplinas disponíveis.

Em Vila Nova de São Bento, as inscrições rea-
lizam-se na União das Freguesias, estando dis-
poníveis costura, bordados, macramé, tapetes de 
Arraiolos, informática, património e arqueologia, 
clube de leitura, português e escrita criativa, artes 

terapêuticas (mandalas; práticas de respiração e 
relaxamento), técnicas de artes decorativas, dan-
ça maior e musikando (aulas de viola). 

Vila Verde de Ficalho tem as inscrições a de-
correr no Centro de Cultura e Multimédia, e as 
disciplinas disponíveis são costura, bordados, ta-
petes de Arraiolos, arte e decoração (reciclagem), 
pintura, alfabetização, informática, património e 
arqueologia, clube de leitura, língua portuguesa e 
comunicação, dança maior, musikando (aulas de 
viola) e história local.

Em Vale de Vargo, as inscrições realizam-se na 
União das Freguesias, para as disciplinas de cos-
tura, bordados, arte e decoração (reciclagem), 
pintura, informática, património e arqueologia, 
clube de leitura, português e escrita criativa, dan-
ça maior e musikando (aulas de viola). 

Para além da atividade letiva, estão previstas 
várias atividades extracurriculares, nomeada-
mente visitas de estudos, exposições, workshops 
e convívios. 

n

Intercâmbio internacional

Capacitar para o 
desenvolvimento rural

Exposição 
Histórias 
e rostos

A fotógrafa Rita Ferreira inaugurou, no dia 14 
de agosto, a exposição “Histórias com rosto”, 
na Biblioteca Municipal Abade Correia da Ser-
ra, em Serpa.

A mostra resulta de um projeto da Santa 
Casa da Misericórdia de Serpa - ERPI de São 
Francisco, com a colaboração de Rita Ferreira, 
que estará patente até 4 de setembro. 

Este evento apresenta fotografias dos uten-
tes das valências da Santa Casa da Misericór-
dia de Serpa e conta com o apoio do Municí-
pio de Serpa.

Conversa na sede da Betão e Taipa

Fotografias em exposição na Biblioteca Municipal de Serpa

Jovens desfrutaram da estadia em Serpa
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desporto

Em Serpa

Caminhada 
noturna 

No dia 30 de julho, inserida no programa 
municipal “Vamos conhecer o concelho… a 
pé”, realizou-se a última caminhada noturna 
da iniciativa “Cinco noites, cinco caminhadas”.

Realizada em Serpa, com o título “A Rota 
das Capelas”, contou com a participação de 
mais de três dezenas de caminhantes.

Enxoé 

Stand Up 
Paddle

A Barragem do Enxoé acolheu uma iniciati-
va de Stand Up Paddle, no dia 15 de agosto. 

O evento, organizado pela Câmara Munici-
pal de Serpa, foi o segundo da modalidade 
realizado este verão, e voltou a contar com 
uma boa adesão, registando 29 participantes.

Inscrições abertas 

Programa Gente 
em Movimento 
O programa Gente em 

Movimento, promovi-
do pela Câmara Municipal de 
Serpa, tem as inscrições aber-
tas para o ano 2021-2022. 

A partir de setembro estará 
disponível o bóccia sénior, a 

ginástica e o Ativo em Casa, e, 
a partir de outubro, a hidrogi-
nástica e natação sénior. 

Para inscrições e informa-
ções adicionais contacte o 
Serviço de Desporto do Muni-
cípio, através do telefone 284 

540 129 ou do e-mail: despor-
to@cm-serpa.pt, ou através 
dos serviços on-line do Muni-
cípio de Serpa e ainda na Jun-
ta ou União das Freguesias da 
área de residência.

n

O Sport Clube de Serpa -  Patinagem Artística parti-
cipou no Campeonato Regional (Alentejo e Algarve) de 
Solo Dance - Patinagem Artística, que se realizou no 
dia 31 de julho, em Valado dos Frades, Nazaré. 

O clube sagrou-se campeão regional, do Alentejo e 
Algarve, em solo dance. A nível individual, em inicia-
dos, Mariana Rodrigues obteve o 1.º lugar, sagrando-se 
Campeã Regional, e Maria Ana Maurício ficou em 3.º 
lugar. Em cadetes, o pódio foi ocupado na íntegra pe-
las atletas de Serpa: Rita Fialho ficou em 1.º, trazendo o 
título de Campeã Regional, Mariana Teixeira, obteve o 
2.º lugar, e Biatriz Fetcu alcançou a 3.ª posição.  

Participaram na prova o Sport Clube de Serpa Pati-
nagem Artística, o Clube de Patinagem de Albufeira, 
o Roller Lagos Clube de Patinagem e o Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense. 

n

SCSPA volta às competições

Campeão regional 
em Solo Dance

Atletas comemoram resultados

Certificação
O Município de Serpa viu 

aprovada a candidatura do 
programa Gente em Movimen-
to, ao processo de certificação 
MAD, promovido pelo progra-
ma Município Amigo do Des-
porto (MAD).

O reconhecimento será bre-
vemente formalizado com a 
atribuição do Galardão de Mu-
nicípio Amigo do Desporto 2021.

O programa, criado em 2004, 
tem vindo a evoluir em número 
de participantes, modalidades 
e localidades onde se desen-
volve, sendo reconhecido por 
entidades exteriores como um 

exemplo de boas práticas. A 
partir de agora, com a adesão 
ao processo de certificação de 
qualidade do MAD, o seu cres-
cimento será acompanhado de 
uma organização de excelência. 

A candidatura permitiu, logo 
à partida, sistematizar toda a 
informação e reunir num docu-
mento único todo o processo 
organizativo do Gente em Mo-
vimento desde a divulgação, 
receção de inscrições, planea-
mento de atividades, missão, 
comunicação com os parti-
cipantes, dossier técnico das 
modalidades, comunicação 

entre técnicos, monitorização 
dos participantes, registo de 
presenças e avaliações físicas e 
parâmetros de saúde, locais de 
atividades, entre outros dados. 

Carlos Alves, vereador do 
pelouro, destaca, que mes-
mo em tempos de pandemia 
“o empenho dos técnicos do 
Município”, bem como “a forte 
adesão da população sénior, 
em todas as localidades, em 
muito contribuem para os bons 
resultados e as distinções que 
o Município tem vindo a alcan-
çar na área da saúde, desporto 
e bem-estar”.

Atividade foi bastante participada

Uma caminhada noturna pelas Capelas de Serpa



14 | Serpa Informação | setembro 2021

obras
Concelho

Lavagem de contentores
Prevenção 

Tratamento 
dos loendros

Nos dias 10, 11 e 12 de agosto realizou-se a 
segunda intervenção anual de tratamento aos 
loendros existentes nos espaços verdes do con-
celho de Serpa, para o combate de afídeos, ten-
do sido beneficiados 1172 loendros. 

O tratamento é feito através de métodos na-
turais e não fitofármacos, que não implicam 
qualquer risco para a saúde humana, animal ou 
vegetal, de acordo com a política de proteção 
ambiental do Município de Serpa.

Reciclar mais e melhor

Nova viatura 
de recolha

O Município de Serpa adquiriu uma viatura, 
destinada a efetuar a recolha de recicláveis do 
sistema Horeca e do comércio do concelho.

A compra deste equipamento, no valor total 
de 76 820.00 euros, representou um investimen-
to de 13 294.54 euros por parte do Município, 
no âmbito de uma candidatura conjunta com 
a Resialentejo, sob a designação “Projetos de 
recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na 
Resialentejo” - POSEUR-03-1911-FC-000193.

????

n

???

????

TOMADA DE POSIÇÂO
Tomada de posição – Pelo direito à saúde
 
Na última reunião de Câmara, realizada no dia 21 
de julho, foi aprovada, por unanimidade, uma to-
mada de posição da Câmara Municipal de Serpa 
sobre o direito à saúde, particularmente no que 
concerne ao Hospital de São Paulo, em Serpa, e 
à sua reintegração no Serviço Nacional de Saú-
de, considerando que: 
“A saúde é um direito constitucionalmente con-
sagrado, pelo que não pode estar dependente 
de opções gestionárias ou de resultados econó-
micos, e só o retorno e a integração do Hospital 
de São Paulo, no Serviço Nacional de Saúde, 
poderá garantir o direito à saúde da nossa po-
pulação.
A reversão do Hospital de São Paulo, em Ser-
pa, para a gestão pública e a sua integração no 
Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser de-
fendida desde que a sua gestão deixou a esfera 
pública.
A intermitência da abertura noturna do serviço 
de urgência deste Hospital, que voltou a acon-
tecer nos últimos meses, veio, mais uma vez, 
provar que apenas a gestão pública, por nós 
defendida, assegura um direito da população: o 
acesso à saúde.”
Os eleitos da Câmara Municipal de Serpa, por 
unanimidade, voltam a manifestar a sua posição 
de defesa dos serviços públicos, neste caso, o 
funcionamento pleno do Hospital de São Paulo.

VERIFICAÇÃO PERIÓDICA
Instrumentos de medição

Por Edital de 11 de dezembro de 2020, veio a 
AMCAL - Associação de Municípios do Alente-
jo Central dar conhecimento que as firmas que 

utilizem instrumentos de medição, no exercício 
de comércio e indústria, nos concelhos de Cuba, 
Alvito, Vidigueira, Portel e Viana do Alentejo, de-
vem promover à sua verificação periódica no 
ano de 2021. O Serviço de Metrologia da AMCAL 
deslocar-se-á às firmas do concelho de Serpa 
para verificação de balanças e contadores de 
tempo (excepto parquímetros), nos meses de 
setembro, outubro, novembro e dezembro. 
Os pesos sujeitos a verificação periódica deve-
rão ser entregues na sede da AMCAL, no Lar-
go do Almeida, nº 1, em Cuba. Os utilizadores 
deverão conservar os instrumentos de medição 
em bom estado de funcionamento e manter os 
documentos comprovativos do controlo metro-
lógico junto dos respetivos instrumentos. Pela 
verificação periódica são devidas taxas, qual-
quer que seja a entidade interessada, pública ou 
privada, pagas contra recibo. A verificação perió-
dica será requerida em impresso próprio só nos 
seguintes casos: início de atividade, aquisição 
de instrumentos novos ou usados, instrumentos 
cujas marcações ou selos tenham sido inutiliza-
dos e instrumentos cuja verificação periódica no 
ano em causa não tenha sido executada até 30 
de novembro. 
Todos os utilizadores cujos instrumentos não 
forem submetidos a verificação periódica incor-
rem em contraordenações que mediante auto 
de notícia passado pelo serviço competente 
estarão sujeitos a coimas e poderão acarretar 
impedimento de funcionamento ou mesmo a 
apreensão dos instrumentos.
Edital disponível para consulta em: 
https://cms.cm-serpa.pt//upload_files/client_
id_2/website_id_3/O%20municipio/camara%20
municipal/Editais%20e%20Avisos/Editais%20
de%20Entidades%20Externas/AMCAL_verifica-
caoperiodicainstrumentosmedicao.pdf

n

Obrigatórias

Decorreu, de 9 a 23 de agos-
to, a segunda operação anual 
de lavagem de contentores de 
resíduos sólidos urbanos no 
concelho de Serpa. Foram be-
neficiados 450 contentores de 
superfície e 36 subterrâneos. 

Esta operação permite eli-
minar os maus cheiros, ga-
rantindo as condições de 
higienização e desinfeção ne-
cessárias. 

n
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Serpa

> Rua das Amendoeiras, requalificação

> Estrada de S. Brás, calcetamento de 
passeio

> Linhas de água, limpeza

> Encosta do Forte, limpeza

> Bairro de S. Francisco, limpeza 

> Lar de S. Francisco, limpeza do espaço 
exterior

> Manutenção de calçada

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

> EM514 (Pulo do Lobo), limpeza de 
bermas e ervas na zona dos pontões

> Manutenção de caminhos rurais

Vales Mortos

> Escola Primária, construção de Parque 
infantil e minicampo de jogos

Brinches

> Largo 5 de Outubro, requalificação

> CM 518 (Brinches/Mina da Orada) - 
reparação de passagem hidráulica

______________________________________________

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 sítio do município em 
www.cm-serpa.pt.

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de setembro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 15, em 
Serpa, na Sala de Sessões do Município, pe-
las 17.30 horas. A ordem de trabalhos estará 
disponível para consulta no sítio do municí-
pio, em www.cm-serpa.pt com 48 horas de 
antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 03 | Farmácia CENTRAL
04 a 10 | Farmácia SERPA JARDIM
11 a 17 | Farmácia CENTRAL
18 a 24 | Farmácia SERPA JARDIM
25 a 30 | Farmácia CENTRAL

Pias
> Rua João Tiago Coelho, isolamento e 

drenagem de muro

> Rua António Pós de Mina Caeiro, 
reparação de caneiro

> Parque de merendas (apoio à Junta de 
Freguesia), construção

Vila Nova de São Bento
> Edifício do pré-escolar, requalificação

> Escola Básica n.º1, retirada de amianto

> Escola do 1.º ciclo, manutenção de 
cobertura

> Rua Francisco de Jesus Carrasco, 
reparação de caneiro

Vale de Vargo
> Reparação de calçada

> EM 517, limpeza de bermas

Vila Verde de Ficalho
> Manutenção de caminhos rurais

> Ruas do Outeiro e Bica, requalificação
> Centro de Cultura e Multimédia, 

execução de corrimão

> Edifício do pré-escolar, requalificação

Santa Iria

> ETAR, requalificação

Concelho
> Manutenção de espaços verdes

> Reparações na rede de água

> Manutenção de edifícios municipais
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

MUSEU DO CANTE . SERPA
Org: Museu do Cante/ Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> “Fotógrafos do Cante” 
Exposição de fotografia com trabalhos de António Cunha, Ana Baião, 
Fabrice Ziegler e José Serrano
Patente até 30 de setembro

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

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

 Dias 2, 9, 16, e 23  .  12.00 horas 

> Exposição “Por um fio“, de Priscilla Ballarin

De 18 de setembro a 16 de outubro
Exposição de trabalhos de papel e linha

> Oficina “Por um fio“, por Priscilla Ballarin

Dia 18 de setembro . 11.00h
Oficina de postais bordados . Jardim da Biblioteca 

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos

 Dia 25  .  11.00 horas 

> Tertúlia de Palavras on-line .  Contos tradicionais, poesia, música, humor,

artes e histórias de vida

Dia 29  .  12.00 horas 
  
MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa/ Associação Cultbéria/Musibéria

> 2_LOW . Espetáculo de Música com Vasco Valente e Filipe Valentim 

Dia 11 . 18.30 h . M/06 anos
Entrada gratuita, mediante reserva prévia de bilhete através dos contactos 284 540 
600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 10 de setembro.

Limitado a 68 lugares

Ciclo Nacional de Música Guit’ars . SERPA 
De 10 a 12 de setembro . Cineteatro Municipal de Serpa
> Dia 10 . 21.30 h :: Pedro Jóia e José Salgueiro (guitarra e percussão) 

> Dia 11 . 18.00 h :: Gonçalo Pires e João Lima (violoncelo e piano)

> Dia 11 . 21.30 h :: “Fado e guitarradas”, por Fernando Silva convida Artur
   Caldeira, Daniel Paredes e Diamantina Rodrigues 
> Dia 12 . 18.00 h :: ArtDan Guitar Duet – músico convidado Artur Gil 
   Godinho 
Direção Artística: Litó Godinho . Entidade Promotora: Câmara Municipal de Serpa
Entidade Organizadora: Guit’Ars

Mercado Transfronteiriço . VALE DO POÇO 
Dia 11, das 10.00 h às 23.00 horas 
Org: Câmara Municipal de Mértola e Câmara Municipal de Serpa 

agenda cultural e desportiva

Dados de  15 de julho a 15 de agosto

Temperatura máxima: 41,6°C registada a 14 de agosto 
Temperatura mínima: 13,2°C registada a 1 de agosto
Noite mais quente: temperatura mínima de 24,4°C              
                                   registada a 14 de agosto
Precipitação Total acumulada - 0l/m2

Dados da Estação 
MeteoAlentejo de Serpa 

DESPORTO

Gente em Movimento . CONCELHO  
Ginástica sénior
> Segundas, dias 6, 13, 20 e 27 – 9.30 h Pias | 11.00 h Brinches

> Terças, dias 7, 14, 21 e 28 – 9.30 h Serpa

> Quartas, dias 1, 8, 15, 22 e 29 – 9.30 h Vales Mortos  | 11.00 h Santa 
Iria  | 15.45 h Hortinha 

> Quintas, dias 2, 9, 16, 23 e 30 – 9.30 h Vila Verde de Ficalho | 11.00h  
A-do-Pinto | 15.45 h Vale do Poço

> Sextas, dias 3, 10, 17 e 24 – 9.30 h Vila Nova de São Bento  | 11.00 h 
Vale de Vargo

Boccia sénior
> Segundas, dias 6, 13, 20 e 27 . 14.30 h Vale de Vargo (Centro Cultural 

de Vale de Vargo) 

> Terças, dias 7, 14, 21 e 28 . 15.30 h Vila Verde de Ficalho (Salão 
Polivalente)

> Quartas, dias 1, 8, 15, 22 e 29 . 10.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão) 
14.30 h Brinches (Grupo 1º de Junho Brinchense) 

> Quintas, dias 2, 9, 16, 23 e 30 . 14.15 h Santa Iria (Centro Cultural de 
Santa Iria) | 15.30 h Vales Mortos (Sociedade Recreativa de Vales Mortos)

> Sextas, dias 3, 10, 17 e 24 . 14.00 h Vila Nova de S. Bento (Pavilhão 
Municipal) | 14.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão)

Org.: Câmara Municipal de Serpa

Domingos desportivos FIT KIDS . SERPA
Dia 5 . Jardim da Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 
Período da manhã . Inscrições até ao dia 2 de setembro
Inscrições no Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, 
através dos telefones 284 540 129 e 964 523 143, ou por e-mail desporto@
cm-serpa.pt

Organização: Câmara Municipal de Serpa

Vamos conhecer o concelho … a pé . CONCELHO  
Caminhada Posto de São Marcos 

Dia 12 . Inscrições até ao dia 9 de setembro
Inscrições no Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude, 
através dos telefones 284 540 129 e 964523143, por email: desporto@
cm-serpa.pt ou na Junta ou União de Freguesia da sua área de residência. 
Inscrições limitadas à disponibilidade de transporte. 
Org: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do 

concelho

Semana Europeia da Mobilidade . CONCELHO 
Mova-se de forma sustentável. Seja saudável
De 16 a 22 . Mais informação em facebook Serpa Terra Forte 

Org.: Câmara Municipal de Serpa e Agência Portuguesa do Ambiente, em parceria com a 

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 

XII Escalada de S. Gens Serpa Terra Forte . SERPA
Dia 19 . 9.30 h . Mais informação em facebook Serpa Terra Forte 

Org.: Câmara Municipal de Serpa e Associação de Atletismo de Beja 

Semana Europeia do Desporto . CONCELHO 
De 23 a 29 . Mais informação em facebook Serpa Terra Forte 

Org.: Câmara Municipal de Serpa e IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

Dia Mundial do Coração . CONCELHO 
Dia 29 . Mais informação em facebook Serpa Terra Forte 

Org.: Câmara Municipal de Serpa e Fundação Portuguesa de Cardiologia 


