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Em perigo de extinção

Planta do Ano

A Sociedade Portuguesa de Botânica pro-
moveu entre os dias 17 de janeiro e 14 de fe-
vereiro as votações para a planta do ano de 
2022. Das três espécies a concurso, a Linária-
-dos-Olivais foi a planta escolhida. A linária-
-dos-olivais (Linaria ricardoi) existe somente 
nos concelhos de Serpa, Ferreira do Alentejo, 
Beja e Cuba, é por isso endémica de Portu-
gal. Não existe em mais sítio algum do mun-
do. Trata-se de uma planta emblemática dos 
sistemas agrícolas de sequeiro - olivais tra-
dicionais, searas e pousios, onde tem sofrido 
um declínio galopante devido à expansão das 
culturas intensivas. Encontra-se em Perigo de 
Extinção segundo a Lista Vermelha da Flo-
ra Vascular de Portugal Continental. Ao pro-
tegermos a linária-dos-olivais garantimos a 
proteção da paisagem ancestral do Alentejo 
- casa de inúmeras plantas e animais que dela 
também dependem.

Ao longo deste ano de 2022 a Linaria Ricar-
doi será embaixadora dos tesouros botânicos 
do Alentejo aquém e além-fronteiras.

© Foto Sociedade Portuguesa de Botânica

Foram assinados, no passa-
do dia 4 de março, os proto-
colos de cooperação entre a 
Câmara Municipal de Serpa e 
os clubes desportivos do con-
celho.

Estiveram presentes, além 
de João Efigénio Palma, Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Serpa, Carlos Alves, ve-
reador com o pelouro do Des-
porto, técnicos da autarquia, 
bem como os representantes 
dos clubes e grupos desporti-
vos, que irão receber um total 
superior a 150 mil euros em 
apoios.

Marcaram presença nesta 
sessão Manuel Moita, presi-
dente da direção do Piense 

Sporting Clube; Rui Fabela, 
presidente da direção da So-
ciedade Luso União Serpen-
se; Alfredo Manuel Madeira 
Mestre, presidente da direção 
do Clube de Futebol União 
Serpense Sport Clube; Car-
los Amarelinho, presidente da 
direção do Centro de Cultu-
ra Popular de Serpa; António 
Borralho, presidente da dire-
ção da Casa do Povo de Ser-
pa; Paulo Godinho, presidente 
da direção do Clube Atlético 
Aldenovense; Satiro Rebocho 
em representação da Aca-
demia de Karaté de Serpa; e 
Pedro Ventura, presidente da 
direção da Associação de Jo-
vens de Brinches.

O Presidente do Município, 
João Efigénio Palma, destaca 
a importância destes protoco-
los para as associações, visto 
que “vivemos num concelho 
em que, embora as associa-
ções sejam participadas, pe-
los sócios e ativistas, necessi-
tam muito do apoio da Câmara 
para conseguirem desenvol-
ver as suas atividades”. Todas 
as atividades na área des-
portiva têm custos, por vezes 
bastante elevados, e se não 
for o apoio da Câmara “difi-
cilmente as associações con-
seguem manter o nível que 
pretendem, participando nas 
diversas competições em que 
estão integradas”, sublinha o 
autarca.

“Para a Câmara também é 
importante poder apoia-las, 
pois são elas que permitem 
que os nossos jovens prati-
quem desporto, tenham uma 
vida mais saudável, do ponto 
de vista físico e mental, cres-
cer de forma saudável, e esta-
belecer relações de amizade”, 
frisa o Presidente do Muni-
cípio serpense. “Ainda que a 
competição seja importante, 
e todos gostem de ganhar, 
são fulcrais as relações que 
se estabelecem em torno da 
prática desportiva e do asso-
ciativismo”, reconhece.

150 mil euros em apoios

Protocolos com clubes

Pias

Reunião de Câmara 
descentralizada

Teve lugar no passado dia 2 
de março, no Salão Polivalente 
de Pias, uma reunião de Câma-
ra pública.

Da ordem de trabalhos, entre 
vários assuntos, constou a revi-
são do apoio municipal, conce-
dido à Associação de Solidarie-
dade Social Flor do Enxoé, de 
Vale de Vargo, apoio esse que 
foi aprovado por unanimidade.

n O Salão Polivalente de Pias acolheu a reunião de Câmara

Dia do Pai 

Piquenique 
com livros

O jardim da Biblioteca Municipal Abade Cor-
reia da Serra, em Serpa, recebeu, no dia 19 de 
março, uma atividade especial, comemorativa 
do Dia do Pai. 

Leram-se histórias e realizou-se um atelier 
de recorte e pintura de bigodes em papel, 
muito divertido, que entusiasmou os mais pe-
quenos.

Para além de proporcionar tempo de quali-
dade em família, a iniciativa pretendeu igual-
mente promover a leitura e o contacto com os 
livros desde tenra idade.

Os clubes e associações desportivas assinaram protocolos de cooperação
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S
e as condições assim per-

manecerem, podermos este 

ano realizar em pleno as 

tradicionais festas do con-

celho em Honra de N.ª Sr.ª 

de Guadalupe. E no domingo, voltará 

também a sair à rua o Cortejo Histórico e 

Etnográfico, que assim concretiza a sua 

40.ª edição, pelo que, já há alguns me-

ses, os trabalhadores do município estão 

a preparar os muitos carros, sendo de 

referir a motivação acrescida neste tra-

balho que marca, também, o regresso à 

normalidade.

Motivo de orgulho da nossa cultura, das 

nossas raízes, da nossa história, o Corte-

jo é um acontecimento muito importante 

para Serpa e para a região. E é impor-

tante destacar que é feito com a partici-

pação de centenas de pessoas, com as 

associações, com as escolas, com os em-

presários, com os ranchos corais, com o 

comércio local, com todos e é a montra 

da dinâmica do concelho de Serpa e da 

sua capacidade de organização e moti-

vação, da vontade de todos em trabalhar 

em conjunto e, também, de resistir às 

adversidades. Oxalá que esta Páscoa e o 

Cortejo possam realmente ser um virar de 

página em tempos difíceis. 

Mas também por isso, temos de saber, 

com alegria e esperança, celebrar es-

tes dias, conviver e receber os amigos e 

aproveitar tudo o que de bom temos no 

nosso concelho. E, agora que se assinala 

o 48.º aniversário do 25 de Abril, também 

temos de festejar esta data e seus valo-

res fundamentais para melhor enfrentar-

mos os desafios. Mesmo que os sinais do 

mundo não sejam os melhores, este nos-

so Abril que nos trouxe a democracia e 

a liberdade e que acabou com a guerra, 

tem sempre de ser celebrado. 
n

EDITORIAL
CELEBRAR A PÁSCOA, 
CELEBRAR ABRIL 

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

A autarquia manteve reuniões com as escolas

Educação 

Transferência 
de competências 

A Lei 50/2018 de 16 de 
agosto estabelece o quadro 
da transferência de compe-
tências para as autarquias 
locais e para as entidades 
intermunicipais, tendo tido 
as autarquias locais possibili-
dade de protelar a aceitação 
destas competências, até 1 
de abril de 2022, data limite 
para as aceitar, no caso da 
educação.

Até esta data, a autarquia 
tinha apenas competências 
no pré-escolar e no 1.º Ciclo, 
passando agora a ficar com a 
responsabilidade de todos os 
trabalhadores não docentes 
das escolas, responsabilida-
des com o edificado, os refei-
tórios, a ação social escolar e 
a escola a tempo inteiro.

Com esta transferência, a 
Câmara de Serpa também re-
cebe ainda todas as respon-
sabilidades referentes aos 
edifícios das escolas do 2.º 
e 3.º Ciclos do ensino básico 
e do ensino secundário, no-
meadamente a Escola EB 2, 
3 de Vila Nova de São Bento, 
cujos problemas estruturais 
são publicamente conheci-
dos. O edifício da Escola Se-

cundária de Serpa passará 
também para a responsabili-
dade da autarquia, bem como 
os edifícios das escolas de 
Pias e Abade Correia da Serra 
em Serpa, estando previsto 
que a autarquia receba 20 mil 
euros por cada edifício, mon-
tante destinado à manuten-
ção e conservação, valor que 
é tecnicamente insuficiente 
para garantir a manutenção 
e a operacionalidade destes 
edifícios. 

Tendo em conta o quadro 
de competências a transfe-
rir, os valores em causa e as 
condições estruturais e ope-
racionais dos edifícios, o Mu-
nicípio de Serpa entendeu 
sempre que deveria rejeitar 
as novas competências, por 
considerar que este processo 
só se poderá efetivar no qua-
dro de um processo de regio-
nalização, a que corresponde 
a descentralização democrá-
tica da administração pública 
ao nível das regiões.

Foram realizadas durante o 
mês de março várias reuniões 
com as direções dos dois 
agrupamentos de escolas do 
concelho, no sentido de que 

esta transferência aconteça 
da forma mais natural e tran-
quila possível.

O Presidente da Câmara, 
João Efigénio Palma, e a ve-
readora com o pelouro da 
educação, Odete Borralho, 
reuniram também com os tra-
balhadores das escolas, que 
passam a ser trabalhadores 
da autarquia, para os rece-
ber e dar as boas-vindas, e 
esclarecer quaisquer dúvidas 
facilitando a sua integração. 
Ficou ainda agendada para 
breve uma iniciativa de rece-
ção aos novos trabalhadores, 
promovida pela autarquia.

Esta é uma nova fase no 
funcionamento das escolas, 
da sua integração no poder 
local e da integração de no-
vos trabalhadores.

A Câmara Municipal de 
Serpa tudo fará no sentido de 
garantir que este processo e 
o funcionamento das escolas 
decorra da melhor forma pos-
sível, continuando a defender 
a Escola Pública gratuita e de 
qualidade, como pilar de de-
senvolvimento humano e da 
sociedade.

n
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Ucrânia

Campanha 
de solidariedade 

A Câmara Municipal de Ser-
pa, em parceria com as Juntas 
e Uniões de Freguesia do con-
celho de Serpa, tem vindo a 
recolher bens para enviar para 
a Ucrânia.

O transporte destes produ-
tos foi efetuado no passado 
dia 18 de março, em viaturas 
municipais. Os bens recolhidos 
foram entregues à Associação 
Ukrainian Refugees UAPT, com 
quem a autarquia colabora nes-
ta matéria, e que os fará chegar 
à fronteira da Ucrânia, para que 
depois sejam distribuídos por 
quem mais necessita.

Esta iniciativa traduziu-se 
na recolha de uma elevada 
quantidade de bens de pri-
meira necessidade, demons-
trando mais uma vez o espí-
rito solidário da população do 
concelho de Serpa.

Lembramos que a Câmara 
Municipal de Serpa tem em fun-
cionamento a Loja Social, onde 
podem dirigir-se, não só todos 

aqueles que tenham bens que 
pretendam doar, mas também 
aqueles que de alguma forma 
necessitem de apoio.

A quantidade de bens recolhidos espelha a solidariedade

Apoio aos Bombeiros

Reforço do apoio anual
Foi assinado, no passado 

dia 3 de março, no edifício dos 
Paços do Concelho, o proto-
colo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Serpa e 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ser-
pa. João Efigénio Palma, Presi-
dente da Câmara Municipal e 

Domingos Fabela, presidente 
da direção da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Serpa, marcaram 
presença.

Como já havíamos noticiado 
no “Serpa Informação” de mar-
ço, este novo protocolo prevê 
um reforço do apoio anual aos 

Bombeiros de Serpa, com o in-
tuito de permitir a constituição 
de uma segunda equipa de in-
tervenção permanente. 

Além deste apoio, o proto-
colo prevê ainda uma verba de 
cerca de 55 mil euros para que 
os Bombeiros possam realizar 
investimentos em equipamen-
tos, nomeadamente a aquisi-
ção de ambulâncias.

O apoio municipal passa 
agora a ser de 140 mil euros 
por ano, mas o protocolo não 
se esgota neste montante, es-
tando previstos ainda apoios 
pontuais, conforme as neces-
sidades, bem como uma série 
de benefícios diretos para os 
próprios bombeiros, nomea-
damente isenções em termos 
de IMI, isenções ou reduções 
na taxa de água e em ativida-
des da Câmara, como forma de 
incentivar o voluntariado. 

nMomento da assinatura do protocolo 

Bolsa de Turismo

Serpa marca 
presença

O Município de Serpa marcou presença na 
BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, de 16 a 20 de 
março, integrando o stand do Turismo do Alen-
tejo e Ribatejo - ERT, para apresentar e promo-
ver as potencialidades turísticas, com destaque 
para o património e turismo de natureza. O con-
celho conta com cinco percursos pedestres e 
quatro percursos BTT, num total de 290 quiló-
metros, de itinerários, de paisagens naturais e 
locais únicos, em torno dos valores associados 
à biodiversidade, contribuindo para a afirmação 
de um destino sustentável.

Tendo em conta a importância da BTL, o Mu-
nicípio organizou uma missão empresarial para 
os agentes turísticos locais e técnicos da autar-
quia, no passado dia 18 março, uma vez que se 
tratava de uma oportunidade para dar visibilida-
de às empresas do concelho, de trazer novas 
ideias e de potenciar contactos e oportunida-
des de negócio. 

A participação do Município de Serpa na BTL 
insere-se na estratégia de promoção dos re-
cursos patrimoniais do concelho de Serpa en-
quanto fatores de desenvolvimento e gerado-
res de dinâmicas económicas e socais, a par do 
aumento da taxa de dormidas e dos recentes 
investimentos em novas unidades turísticas.

Stand da autarquia

Promoção do património e turismo de natureza
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Município, ICNF e UÉvora 

Assinado protocolo 
de cooperação

Foi assinado no passado 
dia 7 de março um pro-

tocolo de colaboração entre o 
Município de Serpa, o Instituto 
da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF) e a Uni-
versidade de Évora (UÉvora), 
que visa a recolha de informa-
ção, análise e estudo da flora 
e vegetação da Serra de Fi-
calho, considerada como um 
excelente objeto de estudo 
científico e de preservação, 
pelo seu enquadramento geo-
gráfico, características biofísi-
cas e paisagísticas, biogeo-
gráficas e bioclimáticas.

Em representação da autar-
quia esteve o seu Presidente, 
João Efigénio Palma, a dire-
tora Regional do Alentejo do 
ICNF, Olga Martins, e a vice-
-reitora da Universidade de 
Évora, Ausenda Balbino. 

João Efigénio Palma desta-
ca a importância do documen-
to, em que se vinha a trabalhar 
há já algum tempo. O proto-
colo visa “o estudo, recolha e 
preservação da flora da Serra 
de Ficalho, local característico 
com plantas endógenas que 
importa estudar e preservar, 

bem como divulgar, dando-as 
a conhecer de forma acessí-
vel”. Tendo em conta o con-
texto de alterações climáticas 
em que vivemos, encontra-se 
aberta a possibilidade de “in-
tegrar essas espécies endó-
genas da Serra de Ficalho, 
como elementos ornamentais 
nos nossos espaços verdes”, 
pois por natureza, estão adap-
tadas ao nosso clima, com 
escassa necessidade de rega, 
“podendo assim contribuir 
igualmente para a preserva-
ção do meio ambiente”. 

O Presidente do Município 
esclarece que “o levantamen-
to será efetuado por técnicos 
do ICNF, acompanhado por 
um professor da Universida-
de de Évora, que assegurará 
a componente científica, e a 
Câmara fará a sua parte, en-
volvendo ativamente todas 
as entidades que assinaram o 
protocolo”.  

João Efigénio Palma relem-
bra que Serpa tem nomes 
que se destacam na área da 
botânica, nomeadamente “o 
Engenheiro Pulido Garcia, que 
desempenhou um papel tão 

meritório no Jardim Municipal; 
o IV Conde de Ficalho, muito 
ligado à botânica; bem como 
o Abade Correia da Serra, 
nome maior que muito diz à 
população de Serpa”.

O protocolo tem uma vigên-
cia de 15 meses, podendo ser 
extensível até aos 24 meses, 
sendo que estão previstas, 
além das atividades de carác-
ter científico, a edição de um 
livro prático de identificação 
de espécies vegetais, “não 
científico, com o intuito de dar 
a conhecer ao público o que 
existe na Serra de Ficalho”. 

Ainda no que toca a esta 
matéria, foi oferecido pelo 
professor Carlos Pinto Gomes 
à Câmara Municipal de Ser-
pa, o último exemplar do livro 
“A Serra de Ficalho – Flora e 
Vegetação” (edição de 1995), 
para que fique disponível para 
consulta na Biblioteca Munici-
pal Abade Correia da Serra. 

Com a assinatura deste pro-
tocolo, e com a realização de 
novos levantamentos, certa-
mente que iremos dar conta 
de mais notícias.

n

Mercado Municipal 

À mesa com 
a natureza

O Município de Serpa irá promover, durante 
o ano de 2022, no Mercado Municipal de Serpa, 
iniciativas na Cozinha Experimental sob o tema 
- “À Mesa com a Natureza”. A primeira iniciativa, 
a realizar no dia 2 de abril, será dedicada aos sa-
bores de primavera, dinamizada pela formadora 
Cristina Carrasco.

Este conjunto de iniciativas tem como objetivo 
valorizar as produções locais e sazonais, a bio-
diversidade, a boa alimentação, a saúde e a he-
rança cultural, promovendo a natureza, tanto no 
campo como na mesa.

A iniciativa integra um conjunto de ações no 
âmbito do desenvolvimento sustentável e in-
tegrado do Município de Serpa, que integra a 
Bio-Região da Margem Esquerda do Guadiana 
da Rede Internacional de Bio-regiões e a Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis.

Estão em vias de classificação, sob propos-
ta da Direção Regional de Cultura do Alentejo, 
doze monumentos megalíticos do concelho de 
Serpa, identificados pela autarquia. A propos-
ta da Direção Regional de Cultura do Alentejo 
avança no sentido da classificação de um con-
junto total de mais de dois mil monumentos 
megalíticos no Alentejo. 

Em causa estão antas e tholos (monumentos 
funerários), bem como menires (monumentos 
cerimoniais), localizados em praticamente todo 
o concelho de Serpa, ou seja, importantes ex-
pressões arquitetónicas identitárias das popula-
ções da pré-história recente.

De referir que, a partir do momento em que 
este processo de classificação foi desencadea-
do, todos os monumentos passaram a estar sob 
medidas de proteção mais específicas.

Serpa

Monumentos 
megalíticos

Tholos do Monte da Velha 1 (Vila Verde de Ficalho)

Este protocolo prevê a edição de um livro
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O Município de Serpa assina-
lou o Dia Mundial do Artesão (19 
de março) com uma exposição 
no Museu do Cante Alentejano, 
denominada “Pelas mãos de um 
Artesão” – Exposição de carros 
de tração animal. 

A mostra, que exibe miniaturas 
artesanais de carros de tração 
animal, produzidas pelo artesão 
Francisco Manuel Soares e cedi-
das pelos familiares, estará pa-
tente ao público até 26 de abril, 
no horário de funcionamento do 
Museu do Cante.

O Dia Mundial do Artesão é 
comemorado a 19 de março em 
todo o mundo, instituído pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), que conferiu desta forma 
o reconhecimento do trabalho 
de artesãos e artistas, enquanto 
difusores de cultura. 

n

Exposição 

Dia Mundial do Artesão

No dia 1 de março é come-
morado anualmente o Dia In-
ternacional da Proteção Civil. 
Para assinalar a data, o Servi-

ço Municipal de Proteção Ci-
vil do Município, em parceria 
com Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 

de Serpa, realizou, no dia 2 de 
março, uma iniciativa direcio-
nada para os mais pequenos 
que frequentam a Creche, Jar-
dim de Infância Nossa Senho-
ra da Conceição, em Serpa.

A iniciativa incluiu uma de-
monstração de um veículo 
florestal de combate a incên-
dios (VFCI), a entrega de de-
senhos para pintar, alusivos 
à proteção civil, bem como a 
divulgação de um pequeno 
filme sobre a importância de 
poupar água. 

Realizou-se ainda a desloca-
ção das turmas do pré-esco-
lar ao quartel dos bombeiros, 
acompanhadas por elemen-
tos do Serviço Municipal de 
Proteção Civil e do Corpo de 
Bombeiros, com o intuito de 
alertar para a importância da 
segurança rodoviária. 

n

Sensibilizar os mais novos

Dia Internacional 
da Proteção Civil  

Educação

Dignidade 
menstrual 

Realizou-se, no dia 10 de fevereiro, na Escola 
Secundária de Serpa, uma sessão sobre digni-
dade menstrual, dinamizada por uma técnica 
do Município de Serpa.

A iniciativa dirigida a duas turmas, do 10.º e 
11.º anos de escolaridade, teve como principal 
objetivo sensibilizar para o desconhecimento e 
dificuldades que as mulheres têm apenas por 
menstruar. 

O desconhecimento em relação ao ciclo 
menstrual, os obstáculos de menstruar no es-
paço público e a ausência de produtos mens-
truais coloca em risco a dignidade de mulheres 
em todo o mundo. Segundo a Unicef, uma em 
cada 10 meninas falta à escola durante a fase 
menstrual, o que condiciona a sua aprendiza-
gem e as coloca em vulnerabilidade. 

As dificuldades no acesso aos produtos mens-
truais e deficiente condições de saneamento são 
outras das dificuldades apresentadas. Nas esco-
las públicas são encontrados igualmente muitos 
obstáculos que comprometem a experiência de 
menstruar de forma confortável e saudável, sen-
do a ausência de privacidade, de papel higiéni-
co, caixotes do lixo e água apontados por muitas 
alunas como aspetos a melhorar.

Os técnicos da Proteção Civil prepararam atividades para os mais novos

Inauguração muito participada

Dia do Pai

Mindfulness 
para os mais 
novos

No dia 19 de março realizou-se uma oficina 
de Mindfulness, mediada por Guadalupe Paraí-
ba, que pretendeu assinalar de forma simbóli-
ca o Dia do Pai. Como habitualmente, teve lu-
gar na Biblioteca Municipal de Serpa, e contou 
com a participação de 8 mini-praticantes.

A iniciativa foi co-organizada pelo Município 
de Serpa e por Guadalupe Paraíba.

Sensibilização para a temática
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desporto
Matagais mediterrânicos

Caminhada 
em A-do-Pinto 

Volta ao Alentejo em Bicicleta

Passagem por Serpa

No dia 20 de março reali-
zou-se uma caminhada 

do programa anual municipal 
“Vamos conhecer o concelho a 
Pé”, em A-do-Pinto.

Destinada a dar a conhecer a 
emblemática paisagem mediter-

rânica, percorreu a zona da Bar-
ragem do Facho, permitindo aos 
participantes apreciarem a flora 
local, particularmente urze, gies-
ta, rosmaninho e outras espécies 
endógenas. 

A iniciativa, que aliou ainda a 

prática desportiva e o convívio, 
contou com a participação de 65 
caminhantes.

A organização esteve a cargo 
do Município de Serpa e contou 
com o apoio das Juntas e Uniões 
de Freguesia do concelho. 

A 39.ª Volta ao Alentejo em 
Bicicleta passou por Serpa na 
sua segunda etapa, no dia 17 
de março. A entrada do pe-
lotão na cidade fez-se pela 
Rotunda dos Silos, em Serpa, 
com a meta-volante locali-
zada nas traseiras do Parque 
Desportivo. A prova seguiu 
depois pela Estrada Nacional 
255, atravessando a localida-
de de Pias.

Participaram nesta prova, 
que decorreu entre 16 e 20 
de março, 19 equipas, 13 por-
tuguesas e seis estrangeiras, 
que disputaram cinco etapas, 
quatro em linha e um contrar-
relógio. 

A Volta ao Alentejo em Bi-
cicleta é organizada pela Po-
dium Events, tendo a segunda 
etapa sido apoiada pelo Muni-
cípio de Serpa.

A Academia de Karaté de Serpa, com o 
apoio da Associação de Karaté de Beja e da 
Câmara Municipal de Serpa, organizou, no 
dia 12 de março, no Pavilhão Carlos Pinhão, 
um encontro regional de karaté.

A iniciativa contou com a participação das 
Academias de Karaté de Serpa, Moura, Beja, 
Évora, Cuba e Vidigueira, num total de 70 
atletas.

Em Serpa 

Encontro 
de karaté

Barragem do Facho serviu de cenário à caminhada

Momento em que o pelotão passa por Serpa

A Europa és tu 

Encontro 
em Serpa  

No dia 2 de março Serpa acolheu o XIV En-
contro Transfronteiriço “A Europa és tu!”, com 
o tema “Línguas Diversas, Futuro Comum”. 
Participaram alunos da Escola Secundária de 
Serpa e das escolas de São Brás de Alportel 
e de Huelva (Espanha). 

O encontro realizou-se no âmbito da con-
ferência sobre o futuro da Europa e do Ano 
Europeu da Juventude, e, segundo o Europe 
Direct do Baixo Alentejo, representou uma 
forma de, a nível transfronteiriço, abordar 
temas europeus, fomentar o conhecimento 
das nossas culturas e o entendimento mútuo 
através do intercâmbio escolar das regiões 
em questão, estimulando as parcerias entre 
as mesmas e ainda motivar para a aprendiza-
gem das línguas.

Os alunos tiveram ainda a oportunidade de 
participar numa sessão de intercâmbio cul-
tural e visitar alguns locais emblemáticos da 
cidade de Serpa, como a Torre do Relógio.

Os alunos realizaram uma visita pela cidade
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destaque

O Município de Serpa promo-
veu entre os dias 20 e 25 de 

março, um vasto conjunto de inicia-
tivas, em estreita articulação com 
as escolas do concelho, no âmbito 
da celebração da Semana da Árvo-
re e da Natureza. Em representação 
do município estiveram o seu Presi-
dente, vereadores e técnicos.

A programação assinalou várias 
efemérides, como o Dia da Árvore 
e da Floresta (21 de março), o Dia da 
Água (22 de março) e o Dia Mundial 

da Meteorologia (dia 23 de março), 
incluiu a plantação de árvores em 
espaço urbano e a entrega de plan-
tas autóctones a todas as turmas 
do pré-escolar, primeiro-ciclo, cre-
che e jardins de infância do conce-
lho. Foram igualmente distribuídos 
desenhos para a realização de tra-
balhos alusivos à sustentabilidade, 
durante os vários dias da iniciativa, 
com vista à elaboração de uma ex-
posição temporária a realizar du-
rante as comemorações do Dia do 

Ambiente, que acontecerá a 5 de 
junho.

No mesmo âmbito, decorreu uma 
caminhada pelos matagais medi-
terrânicos, na zona de A-do-Pin-
to, no dia 20, bastante participada. 
Para comemorar o Dia da Água, es-
tava prevista realização de uma vi-
sita ao Reservatório do Alto da For-
ca, iniciativa conjunta com a AgdA 
- Águas Públicas do Alentejo, mas, 
devido às condições climatéricas, a 
iniciativa acabou por acontecer em 

contexto de sala de aula, com uma 
turma do 10.º ano da Escola Se-
cundária. Também, no dia 23, data 
em que se assinalou o Dia Mundial 
da Meteorologia, em parceria com 
a Meteo Alentejo, estava prevista 
uma visita à estação meteorológi-
ca instalada na Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de Ser-
pa, que não teve lugar, tendo sido 
feita a apresentação do trabalho 
desenvolvido pela Associação aos 
alunos, no anfiteatro da escola.

Iniciativas no concelho

Semana da Árvore e da Natureza

Plantação de árvores

Vale de Vargo

Vila Nova de São Bento

Pias Escola Secundária

Dia da Meteorologia Vila Verde de Ficalho Abade Correia da Serra
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Quadragésima edição

Cortejo Histórico e Etnográfico
No dia 17 de abril irá realizar-se 

a quadragésima edição do Cortejo 
Histórico e Etnográfico, que saiu à 
rua pela primeira vez em 1979, com 
o objetivo de celebrar e dar a conhe-
cer a rica história do território, bem 
como as tradições, usos e costumes 
e singularidades que engrandecem 
a identidade das nossas gentes. 

“A vontade de comemorar a qua-
dragésima edição é enorme”, assu-
me Carlos Amarelinho. “É uma ale-
gria enorme começar os trabalhos 
para o colocar na rua. O cortejo é o 
ponto alto das festas e aquilo que 
mais gente traz a Serpa, efetivamen-
te. Retrata a vida no nosso concelho 
desde o tempo dos romanos, e não é 
um evento que se veja replicado com 
frequência no País, com esta dimen-
são e tudo o que implica”, destaca. 
Trabalhador da autarquia há largos 
anos, Carlos Amarelinho acrescenta 
que está envolvido há 39 anos nes-
te evento, sendo, portanto, uma das 
pessoas que há mais anos colabora 
na produção desta enorme iniciativa.  

Apesar dos dois anos de inter-
regno, “que deixavam antever uma 
produção mais trabalhosa, neste 
momento temos os reboques prati-
camente todos concluídos” no que é 
o grosso do trabalho. Trata-se, pois, 
de “um ano normalíssimo”, ainda que 
os trabalhos tenham arrancado ligei-
ramente mais tarde do que em anos 
anteriores, confessa. 

Quanto à equipa, é perentório em 
afirmar que “toda a gente sabe o que 
tem a fazer, é uma equipa muitíssimo 
experiente, composta por várias pes-
soas que se dedicam a tempo inteiro 
ao Cortejo, porque se não for assim 
não conseguimos pôr na rua tantos 
carros”.

40 anos, 40 carros
“O executivo decidiu assinalar esta 

quadragésima edição com quaren-
ta carros”, revela Carlos Amarelinho, 
uma forma simbólica de comemorar 
a data, pelo que haverá novidades 
nesta edição: “vai sair a lenda da Ser-
pe alada, que irá a abrir o desfile, um 
carro novo, enorme e vistoso”, acres-
centa visivelmente entusiasmado, 
“que vale a pena ver, tal como dá um 
enorme trabalho e gozo fazer”.

Quanto aos carros habituais, ape-
sar de não serem novidade, “porque 
não podemos mudar a história nem 
destruir o património edificado, fa-
zemos questão de que estejam o 
mais bonitos possível, porque é uma 

enorme satisfação olhar e parecer 
que estamos a olhar para os monu-
mentos ao vivo”.

Para além dos carros, o Cortejo 
conta com elementos singulares, 
nomeadamente os rebanhos de 
ovelhas, cabras e vacas, “algo difícil 
de incorporar num Cortejo com mi-
lhares de pessoas nas ruas”, assume, 
frisando a dificuldade em controlar 
os animais neste contexto. 

Nos primeiros anos os quadros 
eram compostos por mulheres e 
homens adultos, e para isso muito 
contribuíam as coletividades, resul-
tante de um compromisso existente. 
“Era pessoal muito mobilizado, com 
vontade de fazer, também porque 
era algo novo. A Revolução de 1974 
não estava assim tão longe, havia 
um sentimento de fervor em relação 
a fazer coisas novas e ter experiên-
cias novas. Hoje temos a agradecer à 
malta mais nova que faz questão de 
participar como figurantes, são eles 
o presente e o futuro do Cortejo”. 

Cortejo é fruto de muitas 
horas de trabalho

Também Hilário Serra é um dos 
trabalhadores entusiastas desta 
iniciativa, e uma das mais-valias na 
equipa, dedicando-se quer à repa-
ração de carros existentes, quer à 
criação de novos. Atualmente la-
bora na criação de “partes novas” e 
na “recuperação de elementos dos 
anos anteriores”. A chuva, tão de-
sejada, está de momento a impos-
sibilitar um avanço mais rápido nos 
trabalhos, visto que “os carros não 
podem permanecer à chuva”, devi-
do aos materiais de que são com-
postos, nomeadamente a grande 
quantidade de madeiras prensadas. 
Frisa, no entanto, que de modo ne-
nhum o trabalho está atrasado, ape-
sar de “a falta de manutenção nos 
anos anteriores ter precipitado algu-
ma degradação, que obriga agora a 
um cuidado acrescido”. 

Desenhador de profissão, assume 
o gosto pelo trabalho envolvido, re-
velando que “podia trabalhar nisto 
o ano inteiro, porque é o que mais 
gosto de fazer. Estamos aqui a tra-
balhar, mas o tempo passa rápido”.

Hilário Serra destaca que “quando 
sai à rua, tem-se um grande prazer 
em ver. É fruto de muitas horas de 
trabalho, em benefício de todos, 
para que todos possam desfrutar e 
apreciar”. 

Carlos Alves, vice-presidente da 
autarquia, tem acompanhado de 

perto o evento desde há largos anos, 
volta este ano à liderança da equi-
pa que produz o Cortejo. “Apesar de 
muito trabalho, de muito empenho 
e de algumas dores de cabeça, é 
sempre um prazer trazer à rua este 
nosso Cortejo que espelha a história 
do nosso concelho. Temos uma boa 
equipa, que sabe bem o que faz e 
posso dizer que, no domingo de Pás-
coa esperamos ter um belo desfile”. 

Além dos carros, “haverá muita 
música e alegria, com os ranchos 
corais do concelho a participar, mas 
também fanfarras, bandas filarmóni-
cas e grupos de bombos a animar. 
Voltamos a ter recriação histórica em 
alguns quadros, mas acima de tudo, 
contamos com a população de Ser-
pa que apoia este cortejo, seja como 
figurantes, seja cedendo tratores e 
máquinas, ou disponibilizando outro 
tipo de apoio”.

Um virar de página 
para a normalidade

O Presidente da autarquia, João 
Efigénio Palma, destaca igualmen-
te que “o Cortejo é o ponto alto das 
Festas em Honra de Nossa Senhora 
de Guadalupe, um acontecimento 
extremamente importante no con-
celho e na região”. O autarca enfatiza 

o papel da população na realização 
da iniciativa, pois, “apesar do traba-
lho e esforço dos trabalhadores da 
autarquia, que louvamos, conta com 
o envolvimento de todo o concelho, 
das associações e coletividades, es-
colas e respetivos grupos de teatro, 
bem como produtores e empresá-
rios que cedem máquinas e animais. 
Sem esquecer o envolvimento dos 
nossos ranchos corais”.

“Neste momento as pessoas es-
tão particularmente ávidas de con-
viver, sair à rua, voltar ao que era a 
vida normal anterior à pandemia” 
acrescenta o autarca, pelo que con-
sidera que este evento vai funcionar 
“como um marco, quase um virar de 
página nas atividades do concelho”.

Também o empenho dos traba-
lhadores da autarquia, apesar de 
ser constante, mostra-se reforçado 
nesta edição, pois “a situação de 
não termos podido realizá-lo, faz 
com que agora tenham um empe-
nho redobrado e um interesse evi-
dente, porque também para eles é 
o voltar ao normal, ao fazer algo que 
sempre gostaram de fazer – é mais 
do que um trabalho, estão a espe-
lhar ali as suas raízes, a sua cultura, 
aquilo que é a história de uma co-
munidade”. 

Imagem de arquivo 2015
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Cerâmica decorada com 
“ornatos brunidos”

A Peça do Mês de abril representa um tipo de deco-
ração cerâmica caraterístico da Idade do Bronze Final 
(1200 a.C. a 750 a.C.), no Sudoeste da Península Ibéri-
ca, a cerâmica de “ornatos brunidos”. 

Esta decoração era realizada através do polimento 
intensivo (brunimento) da superfície seca das cerâ-
micas com um objeto rombo, formando padrões es-
sencialmente geométricos com contrastes de cor e 
de brilho. 

As cerâmicas de “ornatos brunidos” identificadas 
em território português, especialmente no Alentejo, 
apresentam maioritariamente decorações nas su-
perfícies exteriores, como os reticulados e zigueza-
gues. Mais raramente surgem decorações com for-
mas vegetalistas ou zoomórficas (representações de 
animais, sobretudo esquemáticas), como sucede no 
exemplar aqui apresentado e que se encontra paten-
te ao público no Museu Municipal de Arqueologia. 

Esta peça é proveniente do sítio Santa Margarida 1, 
situado numa ligeira elevação entre os barrancos de 
Santa Ana e da Carelinha, junto à Ribeira do Enxoé. 
As escavações arqueológicas aqui realizadas revela-
ram a presença de silos, buracos de poste, lareiras e 
fundos de cabana que integravam um povoado aber-
to. Recolheu-se a maior quantidade de cerâmicas de 
“ornatos brunidos” existente em povoados abertos no 
sudoeste português – mais de 300 fragmentos –, que 
apresentam sobretudo decorações geométricas com 
exceção da peça que ilustra a rubrica e que é consti-
tuída por um motivo esquemático, possivelmente de 
um animal.

Fragmento de cerâmica decorada com “ornatos brunidos” 
proveniente do sítio arqueológico Santa Margarida 1 (Serpa, 
Salvador e Santa Maria).
Museu Municipal de Arqueologia

Forte participação dos alunos nesta atividade

No dia 23 de fevereiro, a Academia 
Sénior realizou uma visita de estudo à 
exposição de Carsten Holler, em exibi-
ção no MAAT – Museu de Arte, Arquite-
tura e Tecnologia em Lisboa. 

A exposição, monográfica, reúne uma 
vasta série de obras que produzem luz 
e escuridão, entre esculturas com lâm-
padas, projeções e elementos arquite-
tónicos. 

Mais de vinte peças criadas especial-
mente para esta exposição estão dis-
tribuídas por um percurso organizado 
que entra em diálogo com um carácter 
especial único de curvaturas orgânicas, 
limites estreitos e volumes de dimen-
sões e luminosidades diferentes. Sem 
recorrer a qualquer sistema de ilumi-
nação preexistente, o espaço é apenas 
iluminado pelas próprias obras condu-
zindo o público através de experiencias 

multissensoriais de perceção alterada.
A visita decorreu no âmbito dos con-

teúdos programáticos das disciplinas 
de informática e pintura, tendo partici-
pado 22 pessoas, entre alunos, profes-
sores e coordenação.

n

Academia Sénior 

Visita ao MAAT

Literatura escrita por mulheres

Dia Internacional 
da Mulher

A Academia Sénior de Serpa assina-
lou o Dia Internacional da Mulher, a 8 de 
março, com uma palestra especial, rea-
lizada pela equipa da biblioteca escolar 
da Escola Secundária de Serpa, intitu-
lada “10 Escritoras que fizeram história”. 
Na sessão, realizada em articulação 
com a disciplina de português, foram 
lidos textos de mulheres desde a Gré-
cia Antiga, França, Japão, até Portugal. 
Foram mulheres que, com a sua escrita, 
ultrapassaram fronteiras e influencia-
ram culturas. 

Como de palavra se tratava, todos 
os alunos de português trouxeram um 
poema, um excerto, de obras de gran-
des mulheres da literatura portuguesa, 
como Florbela Espanca, Natália Correia 
ou Sophia de Mello Breyner.

Por seu lado, o Executivo da Câmara 
Municipal de Serpa distribuiu flores às 
suas trabalhadoras, em todos os ser-
viços e edifícios da autarquia. As tra-
balhadoras das IPSS e das juntas de 
freguesia do concelho, também foram 
contempladas.

Visita à exposição 
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Cante Alentejano com erudição

Apresentação em Lisboa 
A Casa do Alentejo, em 

Lisboa, encheu-se, no 
dia 6 de março, para ouvir o 
Rancho de Cantadores de Al-
deia Nova de São Bento e o 
Brácara Augusta Guitar Trio.

Tratou-se da apresentação 
do projeto Cante Alentejano 
com Erudição, que irá resultar 
em vários concertos e na gra-
vação de um CD.

Participaram na apresenta-
ção João Efigénio Palma, Pre-
sidente da autarquia de Serpa, 
Ana Paula Amendoeira, Direto-
ra Regional de Cultura do Alen-
tejo e Litó Godinho, mentor do 
projeto.

Manuel da Fonseca

Vida e obra
Uma exposição sobre a vida e obra de Manuel 

da Fonseca, coorganizada pela Câmara Munici-
pal de Serpa e pelo Museu do Neo-Realismo, 
esteve patente na Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, em Serpa, de 5 a 30 de março. 

Manuel da Fonseca, exímio autor natural do 
Alentejo, teve uma vida literária longa, que re-
fletiu o seu carácter e os valores de uma atitu-
de participativa, inconformada e corajosa em 
termos cívicos e políticos, que são lembrados 
nesta exposição.

Exposição apresentou percurso literário

Laços

BAAL 17 estreia 
espetáculo

No dia 10 de março a compa-
nhia de teatro BAAL 17 estreou 
a peça Laços, de Daniel Kee-
ne, que incluiu os textos “O que 
fica”, “A quem possa interessar” e 
“Nem perdida nem achada”.

A peça, foi exibida também 
nos dias 12, 18 e 19 de março, no 
Cineteatro Municipal de Serpa.

Rui Ramos, diretor artístico da 
companhia, revela que “o texto 
surgiu sugerido pelo Luís Va-
rela, um encenador com o qual 
queríamos trabalhar há já alguns 
anos, que nos propôs este dra-
maturgo, Daniel Keene.” Os tex-
tos foram traduzidos por Teresa 

Pizarro, residente em Serpa e 
colaboradora frequente com a 
BAAL 17, “que já tinha manifes-
tado vontade de traduzir para 
teatro”. 

Três textos diferentes “que de 
alguma forma se tocam em redor 
das relações simples, humanas, 
de sentimentos essenciais como 
o amor, a relação entre as pes-
soas, mas sobretudo em relação 
ao medo da perda”, e que têm 
proporcionado “uma surpresa, 
porque embora tenhamos sem-
pre muito público, o nosso traba-
lho enquadra-se na tentativa de 
fazer algo mais ligeiro, do agra-

do de vários setores do público, 
sem canalizar muito para uma 
temática ou uma área”, constata 
Rui Ramos. Esta peça, com um 
enfoque mais específico, “tem 
revelado um agrado consensual. 
Uns acolhem de uma maneira, 
outros de outra. Já vi espetado-
res a chorar por terem sentido 
um sentimento grande de be-
leza, outros por sentirem muita 
compaixão. É uma mistura de 
sentimentos muito grande, não 
só para quem interpreta, mas 
sobretudo para quem vê”. 

n

Momento do espetáculo

O Presidente da Câmara na apresentação do projeto

Reunião

CLAS
No dia 8 de fevereiro realizou-se uma reunião 

plenária do Conselho Local de Ação Social de 
Serpa (CLAS), no Auditório do Museu do Cante, 
em Serpa, presidida pela Vereadora Odete Borra-
lho. Da ordem de trabalhos constaram a eleição 
dos representantes para composição da mesa e 
para o núcleo executivo, informações sobre os 
pedidos de parecer das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social Flor do Enxoé e Fundação 
Viscondes de Messangil, no âmbito dos proces-
sos de candidatura à requalificação e alargamen-
to de equipamentos e respostas sociais.  

O CLAS de Serpa é um órgão local de concer-
tação e congregação de esforços, cujo trabalho 
incide na planificação estratégica da intervenção 
social local, funcionando como um espaço pri-
vilegiado de diálogo e análise dos problemas, 
visando a erradicação ou atenuação da pobreza 
e exclusão social pela promoção do desenvolvi-
mento social local.

 Reunião plenária do Conselho Local de Ação Social 

©
Fo

to
 L

it
ó

 G
o

d
in

h
o

 

  ©
Fo

to
 F

ab
ri

ce
 Z

ie
g

le
r



12 | Serpa Informação | abril 2022

obrigatórias
MOÇÃO
Pela construção imediata 
do Bloco de Rega de São 
Bento

O Ministério da Agricultura 
anunciou no passado dia 10 
de dezembro o lançamento 
de um aviso com uma dota-
ção de 127 milhões de eu-
ros, que encerra o primeiro 
ciclo do Programa Nacional 
de Regadios (PNRegadios). 
Este aviso que está a de-
correr desde 10 de janeiro 
compreende, entre outros, o 
lançamento de projetos as-
sumidos politicamente para 
a região de Alqueva, nomea-
damente a execução dos cir-
cuitos hidráulicos de Messe-
jana (com ligação à albufeira 
de Monte da Rocha), de Pó-
voa-Moura, da Vidigueira e 
de Reguengos de Monsaraz 
(segunda fase).

Contudo, este aviso de-
fraudou as legitimas espec-
tativas dos habitantes do 
concelho de Serpa, e em 
especial dos agricultores de 
Vila Nova de São Bento, Vale 
de Vargo e Vila Verde de Fi-
calho.

O Governo, o Ministério da 
Agricultura e a EDIA tinham 
assumido desde 2018 o com-
promisso político de alargar a 
área de regadio do Empreen-
dimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva dos atuais 120 000 
ha para os 170 000 ha. Esta-
va previsto um novo projeto 
para o concelho de Serpa, o 
bloco de Rega de São Bento, 
que compreendia um total 
de 4232 ha, subdividido em 
dois sub-blocos: o sub-bloco 
de São Bento (3669 ha) situa-
do na União das freguesias 
de Vila Nova de São Bento e 
Vale de Vargo e o sub-bloco 
de Ficalho (563 ha) situado 
na freguesia de Vila Verde de 
Ficalho.

No parecer final da comis-
são de avaliação do bloco de 
rega de São Bento é assumi-
do que o mesmo terá uma 
grande “relevância socioe-
conómica”, pois permitirá in-
tegrar no sistema de regadio 
“uma população que não 
possui grandes incentivos 
de fixação”. Este projeto é 
um instrumento fundamental 
para reduzir a diminuição da 
população nestas freguesias 
e permitir diversificar as ativi-
dades económicas. 

O presidente da Empre-
sa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva 
(EDIA), José Pedro Salema, 
explicou a redução da área 
de alguns blocos e o adia-
mento do lançamento de 
outros pelo “aumento dos 
custos de construção e de 
equipamentos”. 

Os eleitos da Assembleia 
Municipal de Serpa não se 
conformam com esta deci-
são que defrauda as legiti-
mas espectativas dos agri-
cultores e dos habitantes do 
concelho de Serpa. Por isso 
exigem:

- Ao Governo, ao Ministro 
da Agricultura e à EDIA que 

seja construído imediata-
mente o bloco de Rega de 
São Bento.

Apresentam solidarieda-
de a todos os agricultores 
e demais afetados por este 
adiamento, propondo em 
comunhão com outras asso-
ciações e entidades do con-
celho bater-se em diferentes 
fóruns pela construção do 
bloco de Rega de São Bento, 
que permitirá um desenvol-
vimento mais integrado do 
nosso concelho.

Serpa, 25 de fevereiro de 2022

Moção apresentada pe-
los eleitos do PS, na sessão 
da Assembleia Municipal de 
Serpa, realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2022 e aprovada, 
por maioria, com 1 (uma) abs-
tenção do eleito da CDU. 

MOÇÃO
Pela Saúde

A pandemia da Covid 19 
colocou à prova os laços de 
solidariedade, a abertura à 
cooperação e a capacidade 
de entreajuda - pilares funda-
mentais da nossa sociedade.

Neste contexto o Serviço 
Nacional de Saúde desem-
penhou um papel principal na 
garantia da equidade, da se-
gurança e da coesão social. 
Apesar do desinvestimento 
crónico e do definhamento   
eternamente anunciado e 
até desejado por quem de-
seja fazer do direito à saúde 
um negócio, o SNS e os seus 
profissionais conseguiram 
alcançar resultados invejá-
veis a nível da prestação de 
cuidados a doentes críticos e 
da cobertura vacinal da po-
pulação.

No Distrito de Beja, e em 
especial no nosso concelho, 
um território vasto e com 
uma população envelhecida 
e particularmente vulnerá-
vel, o serviço público foi e 
continua a ser insubstituível 
na prestação de cuidados de 
saúde de qualidade e proxi-
midade.

A disponibilidade do servi-
ço de saúde tem falhado ás 
populações desde do início 
do ano de 2022, o serviço 
de urgências do Hospital de 
São Paulo entregue a gestão 
privada, tem o seu enquadra-
mento na prestação de servi-
ços públicos não funciona. 
Primeiro no período noturno 
e agora já durante o período 
diurno por diversas ocasiões.

A Assembleia Municipal de 
Serpa tem aprovado sucessi-
vamente moções no sentido 
da reversão a esfera publica 
do Hospital de S. Paulo con-
siderando que essa solução 
um garante de melhor apoio 
as populações.

É fundamental o reforço 
do SNS por forma a recupe-
rar toda a atividade assisten-
cial diminuída ou suspensa 
durante os últimos 2 anos: 
é urgente retomar as inter-
venções de promoção da 

saúde, a prevenção e o ras-
treio da doença, as cirurgias 
programadas e as consultas 
regulares. Os próximos me-
ses e anos encerram por isso 
desafios acrescidos a que só 
um SNS robusto e rejuvenes-
cido conseguirá dar resposta. 
Um reforço a nível dos seus 
profissionais, das infraestru-
turas e dos equipamentos é 
a única resposta possível.

Todo o sentido contrário da 
situação que vivemos neste 
momento no Concelho de 
Serpa. 

A Assembleia Municipal 
de Serpa pede que seja co-
municado ao Governo, enti-
dades Tutelares e com res-
ponsabilidade, bem como 
aos grupos parlamentares 
da Assembleia da República 
a difícil situação que está a 
desproteger a nossa popula-
ção. Exigindo mais uma vez a 
integração plena do Hospital 
de S. Paulo no SNS.

Serpa, 25 de fevereiro de 2022

Moção apresentada pelos 
eleitos da CDU, na sessão da 
Assembleia Municipal de Ser-
pa, realizada no dia 25 de fe-
vereiro de 2022 aprovada, por 
maioria, com 1 (uma) absten-
ção da coligação PSD-CDS. 

MOÇÃO
Conflito na Ucrânia

Os eleitos da Assembleia 
Municipal de Serpa, reunidos 
a 25 de fevereiro de 2022, 
defendem os princípios da 
autodeterminação dos povos 
e da soberania dos Estados, 
que as disputas internacio-
nais sejam solucionadas por 
meios pacíficos, de modo a 
manter a paz e a segurança 
internacional.

Neste sentido, condena-
mos veemente os atos de 
guerra perpetrados pela Fe-
deração Russa na Ucrânia. 

Condenamos igualmente 
que, desejos expansionistas 
territoriais, interesses econó-
micos e geopolíticos de al-
guns países e organizações, 
resultem na destruição e na 
perda de mais vidas humanas.

Haverá, certamente, tempo 
para aprofundar as origens 
deste conflito, até porque 
muito antes de haver guerra, 
já não havia paz, mas hoje, o 
que verdadeiramente impor-
ta é recuperar a paz no les-
te Europeu e, na medida do 
possível, restabelecer nego-
ciações e firmar acordos que 
a garantem a longo prazo. 

Estamos a sair de uma 
pandemia, onde um vírus 
invisível suspendeu as nos-
sas vidas, não vamos agora 
aceitar, que da escalada, en-
volvimento e confronto entre 
potências com capacidades 
nucleares, advenham novas 
consequências trágicas para 
a toda a humanidade. 

Deixamos o nosso apelo, 
no sentido em que todos os 
esforços sejam feitos para 
assegurar, rapidamente, a so-

lução política que termine o 
conflito e refaça a PAZ.

Moção apresentada pelos 
eleitos da CDU, na sessão 
da Assembleia Municipal de 
Serpa, realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2022 e aprovada, 
por unanimidade. 

MOÇÃO
Condenação do ataque 
militar da Rússia contra a 
Ucrânia e solidariedade 
para com o povo ucraniano

A Assembleia Municipal de 
Serpa condena veemente-
mente toda e qualquer vio-
lação do direito internacional. 
Considera que no século XXI 
a solução para qualquer visão 
alternativa ou desentendi-
mento deve ser sempre a via 
diplomática. Assim, condena 
fortemente o ataque militar 
da Rússia contra a Ucrânia 
e apela à retirada imediata 
das forças militares russas da 
Ucrânia.  Temos que acredi-
tar no quadro dos valores do 
século XXI que as soluções 
pacíficas e diplomáticas são 
aquelas que melhor defen-
dem as pessoas e a pros-
peridade e crescimento dos 
países.

Apoiamos firmemente a 
soberania e a integridade 
territorial da Ucrânia. Uma 
palavra de solidariedade 
para com o povo ucraniano e 
muito em particular à comu-
nidade ucraniana presente no 
nosso país.

Serpa, 25 de fevereiro de 2022

Moção apresentada pe-
los eleitos do PS, na sessão 
da Assembleia Municipal de 
Serpa, realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2022 e aprovada, 
por unanimidade. 

MOÇÃO
Dia Internacional da Mulher

Até à Revolução de Abril 
de 1974, em Portugal, quase 
tudo estava por fazer e con-
quistar.

A luta pelos direitos das 
mulheres tem sido, desde 
sempre, um compromisso 
das forças progressistas mais 
consequentes.

Temos que encontrar o 
caminho que assegure os 
direitos das mulheres en-
quanto trabalhadoras, cida-
dãs e mães, porque essa é 
a condição necessária para 
que possam viver, trabalhar 
e participar em igualdade 
em todas as esferas da vida, 
dando-lhes igualmente a 
confiança para se assumirem 
como protagonistas das mu-
danças que desejam para as 
suas vidas.

O passado recente, devi-
do à situação sanitária que o 
país viveu e ainda vive, colo-
cou às mulheres novos de-
safios pois expôs um grande 
número de dificuldades que 
temos que ultrapassar na 

nossa sociedade.
É verdade que nos últimos 

40 anos foram dados passos 
gigantescos na eliminação 
das discriminações e na con-
sagração da igualdade na lei, 
e foram criadas as condições 
para levar por diante a trans-
formação da sua condição 
e estatuto social. Apesar do 
reconhecimento da igual-
dade na lei, persistem desi-
gualdades e discriminações 
sobre as mulheres nas mais 
diversas áreas da vida - tra-
balho, família, participação 
cívica, exercício de direitos, 
entre outras - que urgem ser 
extintas para a prossecução 
de uma sociedade liberta de 
exploração e discriminação, 
uma sociedade justa, fraterna 
e solidária.

Vivemos tempos onde se 
pretendem normalizar po-
líticas discriminatórias com 
consequências gravosas so-
bre as mulheres. A diferença 
salarial, o número crescente 
de mulheres a viver abaixo do 
limiar da pobreza (com refe-
rência obrigatória às famílias 
monoparentais lideradas por 
mulheres nesta condição), as 
diferentes formas de violên-
cia sobre as mulheres: a vio-
lência doméstica, o assédio, 
as dificuldades no acesso à 
educação, à saúde ou à par-
ticipação política, são práti-
cas que temos que, de forma 
firme e urgente, erradicar da 
sociedade.

A recuperação de rendi-
mentos e de direitos, que têm 
estado na base da luta tra-
vada nos últimos anos, é de 
vital importância para a me-
lhoria das condições de vida 
das mulheres: a reposição do 
horário de trabalho das 35 
horas semanais na Adminis-
tração Pública e o aumento 
do salário mínimo nacional, 
são disso exemplos. Este é 
um processo que importa 
prosseguir e consolidar, com 
as mulheres como sujeitos 
ativos na luta para responder 
aos problemas mais senti-
dos, e pela concretização da 
igualdade na lei e na vida.

A Assembleia Municipal de 
Serpa, reunida em 25 de fe-
vereiro de 2022, delibera:

- Saudar o Dia Internacional 
da Mulher e a luta das mulhe-
res pelos seus direitos;

- Saudar todas as mulheres 
que diariamente combatem 
os preconceitos e a invisibi-
lidade, que não abdicam de 
ocupar o seu lugar por direi-
to, seja no local de trabalho, 
na vida política e cívica, no 
associativismo, em todos os 
espaços desta longa cami-
nhada pela igualdade.

Serpa, 25 de fevereiro de 2022

Os eleitos da CDU na As-
sembleia Municipal de Serpa

Moção apresentada pelos 
eleitos da CDU, na sessão 
da Assembleia Municipal de 
Serpa, realizada no dia 25 de 
fevereiro de 2022 e aprovada, 
por unanimidade.
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obras

Remoção feita com recurso a equipamento mecânico

A Câmara Municipal de 
Serpa está a trabalhar 

para melhorar o nosso conce-
lho. Como tal, iniciou-se, no pas-
sado dia 21 de março, a requa-
lificação de duas ruas, em Pias. 
São elas a Rua 1.º de Dezembro 
e a Rua Pedro Alvares Cabral.

A realização destas obras, que 

implica o corte de trânsito rodo-
viário e pedonal, terá uma dura-
ção de cerca de quatro meses, 
e terá um custo de 85 619,45 
euros. Serão intervencionadas 
as redes de infraestruturas de 
águas e rede de incêndios, bem 
como executadas novas caixas 
de ramais domiciliários. O piso 

será também completamente 
requalificado.

A intervenção poderá causar 
também alguns constrangimen-
tos, nomeadamente alterações 
nos sentidos de trânsito, que a 
autarquia irá dando conta. 

n

Ruas 1.º de Dezembro e Pedro Alvares Cabral

Requalificação 
de ruas em Pias

Água

Câmara reduz 
consumos

A água é um recurso essencial à vida. Mas 
também é, na nossa região, um recurso escas-
so. Assim, torna-se necessário cada vez mais 
poupar água e quando possível reutilizá-la. 
Neste ano em que no inverno pouco choveu, 
a Câmara Municipal de Serpa iniciou a aber-
tura dos sistemas de rega mais cedo do que o 
previsto. No entanto, estamos apenas a efetuar 
metade das regas previstas. A exceção vai para 
os espaços em que existem plantações mais re-
centes e às quais é aconselhável garantir uma 
rega mais regular.

Neste momento, a Câmara de Serpa está a 
assegurar uma rega equilibrada dos espaços 
verdes, de forma a que estes se mantenham 
saudáveis e viçosos, garantindo a redução dos 
consumos pelo aumento da eficiência, pois re-
conhecemos a importância do recurso água na 
vida da nossa população.

A Câmara Municipal de Serpa apela para a 
poupança deste recurso.

Há pequenos gestos essenciais!
Não desperdice!

Resíduos sólidos
Higienização 
de contentores

O Município de Serpa procedeu à higieniza-
ção dos contentores de resíduos sólidos ur-
banos, através de uma empresa especializa-
da. A operação teve início no dia 11 de março, 
abrangendo 18 contentores subterrâneos e 
cerca de 400 contentores de superfície, loca-
lizados em todo o concelho.

Esta é a primeira operação de limpeza de 
higienização de um conjunto de seis que de-
correrão ao longo do ano de 2022. 

Por forma a ser possível manter a limpeza 
deste espaço, apela-se a todos os munícipes 
que coloquem sempre os resíduos dentro dos 
contentores.

Estão previstas seis higienizações em 2022

Substituição de ramais de água

Serpa

Remoção de cepos
Para melhorar as condições 

de segurança, acessibilidade e 
mobilidade no espaço público, 
os serviços da Câmara Muni-
cipal de Serpa retiraram vários 
cepos de árvores que ainda se 
encontravam na via pública, 
utilizando métodos mecânicos. 
Esta intervenção, que decorreu 
em vários arruamentos, teve iní-
cio no passado dia 21 de março.

Em simultâneo, foram realiza-
dos trabalhos de repavimenta-
ção ou de replantação de novas 
árvores.
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obras
Serpa
> Remodelação de canteiros, instalação 

rega gota-a-gota, tela anti-ervas e 
plantação de alecrins

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Piscina descoberta, requalificação de 
lava-pés

> Rua dos Cavalos, reabilitação de 
fachada do Posto de Turismo e edifícios 
contíguos

> Estrada de São Brás, plantação de 
árvores

> Estrada das Amoreiras, limpeza e 
replante de árvores e manutenção de 
grelhas e sumidouros

> Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, 
substituição de válvula residual 

> Cineteatro Municipal, requalificação da 
rampa de acesso ao cais de cargas e 
descargas

> Jardim Municipal de Serpa, fixação de 
papeleiras 

> Centro Histórico, manutenção de 
pavimentos em calçada 

> Pintura de Passadeiras

> Parque Desportivo de Serpa, 
beneficiação do parque de 
estacionamento 

Vales Mortos
> Reparação e manutenção de caminhos 

Brinches

> Largo do Vale, instalação de iluminação 
pública

> Substituição de contadores

Pias

> Zona da Atividades Económicas, 
reparação de passeios e sumidouros
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______________________________________________

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 abril realiza-se uma reunião pú-
blica da Câmara Municipal, no dia 27, pelas 
17.30 horas, em Vale de Vargo, no Salão Poli-
valente da localidade. A ordem de trabalhos 
estará disponível para consulta no sítio do 
município, em www.cm-serpa.pt com 48 ho-
ras de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

         01 | Farmácia CENTRAL

02 a 08 | Farmácia SERPA JARDIM

09 a 15 | Farmácia CENTRAL

16 a 22 | Farmácia SERPA JARDIM

23 a 29 | Farmácia CENTRAL

        30 | Farmácia SERPA JARDIM

> Manutenção de caminhos

> Manutenção de caminho Municipal 1040-1

> Requalificação da Rua 1.º de Dezembro

> Requalificação da Rua Alvares Cabral

Vila Nova de São Bento

> Bairro 1.º de Maio, beneficiação do 
espaço público

> Parque Desportivo, construção de casa 
para furo

> Complexo Desportivo, obras de 
manutenção 

Vila Verde de Ficalho
> Centro Social de São Jorge e Nossa 

Senhora das Pazes, arranjos exteriores

> Limpeza de linha de água 

> Limpeza e colocação de porta de 
acesso a caneiro

Concelho

> Lavagem e higienização dos 
contentores de resíduos sólidos 
urbanos

> Limpeza de bermas 

Vale de Vargo

> Cruzamento entre a Estrada Nacional 
392 e a Estrada Municipal 517, marcação 
de pavimento

> Rua da Canada, abate de árvores em 
mau estado

> Rua Bernardino Batista Machado, poda 
de árvores

Dados meteorológicos de  17 de fevereiro a 16 de março

Serpa Pias Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 24,7 °C 25,2 °C 26,0 °C

Temperatura mínima 4,3 °C 3,1 °C 2,4 °C

Precipitação total acumulada 22,9 mm 24,0 mm 41,1 mm
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
MUSEU DO CANTE . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Pelas mãos de um artesão . Exposição de carros de tração animal
Até dia 26

> Peroguarda 58/59 Alentejo . Exposição de fotografia
De 30 de abril a 29 de maio

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 7, 14, 21 e 28 .  12.00 horas . Facebook SerpaTerraForte

> 4.ª edição da exposição Senhora de Mim | Exposição no Feminino
   Exposição de obras de arte
   Dia 8 . Inauguração 18.00 horas . Patente até dia 30

 Organização: Expoente M e Câmara Municipal de Serpa

> Mãos na Massa - “Abril, águas mil”  . Oficina de expressão plástica
    Dia 9  .  das 10.30 h às 12.30 horas

> Cá Dentro . O super poder do silêncio . Mindfulness para crianças dos 4 aos 10 anos
 Dia 16 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição
 Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir dos 3 anos
    Dia 23  .  11.00 horas . Entrada livre . limite de 20 participantes

> Chá das Cinco - Clube de Leitura 
    Dia 26 .  17.00 horas . Inscrições através do telefone 284 540 290

 Org.: Academia Sénior e Câmara Municipal de Serpa

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Associação Cultbéria/Musibéria/Município de Serpa

> Mostra de Cinema de Serpa “À MARGEM” . Ciclo de Cinema Curdo
 Dias 7, 14, 21 e 28 .  Auditório Musibéria . Bilhete por sessão: 2€
Exibição dos filmes: 21.00 h – 23.00 h  |  Sessões de discussão: 23.00 h – 23.30 h
Organização: Sulcena - Associação Cultural e Recreativa | Apoios: Câmara Municipal de 
Serpa e Centro Musibéria

> Espetáculo de Música  > Concerto de Piano de João Barreto
 Dia 9 .  18.30 h . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com

> Espetáculo de Música  > José Afonso: de ouvido e coração com Amílcar 
Vasques-Dias, Carlos Guilherme, Esther Merino, Luís Pacheco Cunha e Natasa 
Sibalic

    Dia 25 .  18.30 h . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com

Concerto de Páscoa . SERPA
Com Teresa Tapadas, Carlos Guilherme e Pedro Vieira de Almeida
Dia 14 .  18.00 horas . Igreja de S. Paulo
Organização.: Câmara Municipal de Serpa 

Mercadinhos da Páscoa . SERPA
Dias 15 e 16 .  das 9.00 h às 17.00 horas . Mercado Municipal de Serpa
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Festas do Concelho em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe . SERPA
De 15 a 19 .  Consultar programa próprio
Organização.: Comissão de Festas de Serpa

Cortejo Histórico e Etnográfico . SERPA
Dia 17 .  16.00 horas 
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios . SERPA
Lançamento do Episódio III do programa “Conversas no Castelo”, dedicado à 
fortaleza de Serpa na Guerra da Restauração.
Dia 18 .  12.30 horas . Facebook SerpaTerraForte
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Comemorações do 48.º Aniversário do 25 de Abril . CONCELHO
Dias 24 e 25 .  Consultar programa próprio
Organização.: Câmara Municipal de Serpa e Juntas e Uniões de Freguesia

agenda cultural e desportiva
DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO
Dia 03 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h –  FC Serpa – Despertar SC – Juvenis

Dia 03 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
16.00 h – CF União Serpense – SC Cuba - Seniores

Dia 03 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – CD Beja – Juvenis
16.00 h – Piense SC – CD Almodôvar – Seniores

Dia 09 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – CD Beja – Infantis

Dia 09 – Parque Desportivo de Serpa
10.00 h –  FC Serpa – JC Boavista – Infantis
11.30 h – FC Serpa – CD Almodôvar – Benjamins

Dia 10 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h –  FC Serpa – SC Ferreirense – Iniciados

Dia 23 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h –  FC Serpa – CF Vasco da Gama – Infantis

Dia 23 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – SCM Aljustrelense – Benjamins

Dia 30 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – GD Amarelejense – Infantis

Dia 30 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – AC Penedo Gordo – Infantis

Dia 30 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – FC Castrense – Benjamins

Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde . CONCELHO
> Desporto no Trabalho
   Dias 6 e 7 .  Sessões de atividade física nos locais de trabalho 

>  Vamos conhecer o concelho… a pé | Pela Serra . VALES MORTOS
Dia 10 .  09.00 horas . Inscrições até ao dia 7 de abril, no Gabinete do 
Movimento Associativo, Desporto e Juventude – Praça da República, em Serpa, 
através dos telefones 284540129 e 964523143, por e-mail desporto@cm-serpa.pt ou 
na Junta ou União de Freguesia da sua área de residência. Inscrições limitadas à 
disponibilidade de transporte. 
Organização.:Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho

VOLEIBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 10 – 17.00 h – CCP Serpa – São Francisco – Seniores Masculinos  

Dia 23 – 16.00 h – CCP Serpa – Loulé – Seniores Femininos

TÉNIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA
Dia 23 – 15.00 h – CP Serpa – Leões de Porto Salvo – Seniores

GENTE EM MOVIMENTO . CONCELHO  
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Ginástica sénior
> Segundas 9.30 h Pias | 11.00 h Brinches

> Terças . 9.30 h Serpa

> Quartas . 9.30 h Vales Mortos  | 11.00 h Santa Iria  | 15.45 h Hortinha 

> Quintas . 9.30 h Vila Verde de Ficalho | 11.00 h A-do-Pinto | 15.45 h Vale 
do Poço

> Sextas . 9.30 h Vila Nova de São Bento  | 11.00 h Vale de Vargo

Boccia sénior
> Segundas . 14.30 h Vale de Vargo (Centro Cultural) 

> Terças . 15.30 h Vila Verde de Ficalho (Salão Polivalente)

> Quartas . 10.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão) | 14.30 h Brinches 
(Grupo 1º de Junho Brinchense) 

> Quintas . 14.15 h Santa Iria (Centro Cultural) | 15.30 h Vales Mortos 
(Sociedade Recreativa)

> Sextas . 14.00 h Vila Nova de S. Bento (Pavilhão Municipal) | 14.00 h 
Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão)

Hidroginástica . Piscina Municipal Coberta
> De segunda a sexta-feira, sujeito a inscrição

Natação sénior . Piscina Municipal Coberta
> Segundas e quartas-feiras, das 11.30 h às 12.30 horas


