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notícias

O Município de Serpa promo-
ve, de 1 de dezembro de 2022 a 
6 de janeiro de 2023, a campa-
nha Feliz Natal com o Comércio 
Local, destinada a promover e 
dinamizar o comércio local. A au-
tarquia desenvolve esta iniciativa 
desde 2016, aberta aos estabele-
cimentos de comércio, serviços, 
alojamento e restauração do 
concelho de Serpa, como forma 
de estimular a economia local.

Por cada 10 euros em com-
pras, será entregue um talão. O 
sorteio final dos talões realizar-
-se-á no dia 14 de janeiro, pelas 

11.00 horas, no Mercado Munici-
pal de Serpa. Os prémios, num 
total de dez mil euros, serão atri-
buídos na forma de 100 vales de 
compras, no valor unitário de 100 
euros, que podem ser utilizados 
em qualquer um dos estabeleci-
mentos que aderirem à iniciativa.

As normas de participação e a 
ficha de adesão estão disponíveis 
na página do Município, www.cm-
-serpa.pt e no facebook Serpa 
Terra Forte. Pode ser solicitada 
mais informação junto do Cades 
– Centro de Apoio ao Desenvolvi-
mento Económico de Serpa. 

Promoção e dinamização

Feliz Natal com 
o comércio local

Foram inauguradas, no dia 18 
de outubro, as novas instalações 
do Serviço Municipal de Prote-
ção Civil de Serpa.

João Efigénio Palma, Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa, Carlos Alves, vice-pre-
sidente da Câmara, com a res-
ponsabilidade da proteção civil, 
e demais vereadores do Execu-
tivo, marcaram presença neste 
evento, acompanhados por vá-
rios convidados.

O Presidente da autarquia ser-
pense, na ocasião, referiu que, 
“apesar de terem sido transferi-
das para as Câmaras Municipais 
estas competências, as mesmas 
não foram acompanhadas pe-
las respetivas verbas”. Contudo, 
a Câmara Municipal de Serpa, 
reconhecendo a importância do 
serviço, criou condições, e alo-
cou os devidos meios, para que 
o trabalho da Proteção Civil de 
Serpa seja feito em prol das po-
pulações e do ambiente.

O Comandante Regional da 
Proteção Civil, José Ribeiro, 
ressalvou que “estes serviços 
municipais contribuirão decisi-

vamente para tornar ainda mais 
robustos, os serviços prestados 
pelas autarquias do Alentejo, 
numa articulação quer intermu-
nicipal, quer com as Corpora-
ções de Bombeiros”.

Foram investidos cerca de 60 
mil euros em equipamentos e 
obras nestas novas instalações 
que passam agora a ser o pon-
to nevrálgico das operações no 
concelho de Serpa.

O Serviço Municipal de Prote-

ção Civil passa a estar localizado 
na Rua dos Namorados, em Ser-
pa, dispondo de várias valências, 
nomeadamente, uma sala de 
planeamento e de coordenação, 
um sistema de videoconferên-
cia, três monitores com acesso 
a serviços cartográficos e plata-
formas da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, 
entre outros.

n

Novas instalações inauguradas

Serviço Municipal 
de Proteção Civil

Proteção Civil com melhores condições para servir a população

Apresentação 

Programa 
Agitar

Realizou-se no dia 12 de outubro, no Museu do 
Cante, em Serpa, a sessão de capacitação técni-
ca AQUA+, inserida no programa Agitar, desen-
volvido em parceria com a Agência para a Ener-
gia (Adene), Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), Associação de Municípios para a Gestão 
da Água Pública no Alentejo (Amgap), Empresa 
Portuguesa das Águas Livres (Epal), Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja (Emas) 
e IES—Social Business Scool.

Após a abertura, pelo vereador com o pelouro 
do ambiente, Francisco Godinho, e pela Águas 
Públicas do Alentejo, deu-se início à sessão, 
com um painel sobre “A importância da eficiên-
cia hídrica e nexus água-energis: Introdução ao 
sistema de avaliação e classificação de eficiência 
hídrica AQUA+”, apresentado por Filipa Newton, 
da Adene.

Depois de um curto intervalo, foi apresentada 
a “Introdução à metodologia e matriz de ava-
liação do sistema de avaliação e classificação 
de eficiência hídrica AQUA+”, por Vanessa Faia, 
também em representação da Adene, a que se 
seguiu uma exposição relativa a “Medidas de efi-
ciência hídrica nos edifícios” e “Formas de pro-
moção dessas medidas pelos municípios e ou-
tros agentes do território”, por ambas as técnicas 
da Adene presentes. 

Projeto (DES)Construir  

Reunião 
internacional 

O projeto (Des)construir para a Economia 
Circular, promovido pela Cimbal – Comuni-
dade Intermunicipal do Baixo Alentejo, reuniu 
em Praga, na República Checa, nos dias 21 e 
22 de setembro, todos os parceiros nacionais 
e internacionais, para uma sessão de trabalho. 
Francisco Godinho, vereador com o pelouro do 
Ambiente, representou o Município de Serpa. 

A reunião teve como objetivo avaliar global-
mente o projeto, dar a conhecer casos de boas 
práticas na reutilização de produtos e com-
ponentes de construção de países parceiros, 
promover dinâmicas de grupo colaborativas e 
realizar uma visita às instalações do “Research 
Centre UCEEB” (University Centre of Energy Ef-
ficient Buildings). 

O projeto (Des)construir para a Economia Cir-
cular objetiva promover uma estratégia regio-
nal para a reutilização de produtos e compo-
nentes de construção e para a reciclagem de 
resíduos de construção e demolição (RCD), de 
modo a reduzir o impacto ambiental da cons-
trução e promover a sua circularidade.
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A 
27 de novembro de 2014 re-
cebíamos a notícia de que o 
Cante Alentejano tinha en-
trado na Lista Representa-
tiva do Património Cultural 

Imaterial da UNESCO. Em Paris, em Serpa 
e em todo o Alentejo, em Lisboa e em todo 
o mundo, foi um momento de emoção e 
de alegria. Mas também de responsabi-
lidade acrescida, porque o nosso Cante 
passou a ser do mundo e o mundo passou 
a olhar para nós, para este nosso territó-
rio e para a nossa cultura. E deste então, 
tem sido feito um trabalho profundo, per-
manente e consolidado de salvaguarda 
desta expressão cultural, celebrando-se 
anualmente este momento com um con-
junto de iniciativas que evidenciam a for-
ça e a dinâmica do Cante Alentejano e a 
grande vontade dos cantadores, legítimos 
detentores deste bem, de o manter vivo e 
perpetuar. Esta força do Cante Alentejano 
tem-se mostrado também em muitas ou-
tras manifestações culturais, numa parti-
lha de experiências multidisciplinares e de 
sonoridades, de trabalhos de investiga-
ção, de publicações diversas e de projetos 
globais de que todos saímos a ganhar. Um 
movimento que traduz aquilo que o Cante 
também é: a expressão de um povo e de 
um território que faz do coletivo e da par-
tilha de experiências a sua alma. Parabéns 
ao Cante, a todos os cantadores e a todos 
os que têm contribuído para a salvaguar-
da, valorização e afirmação desta nossa 
maior expressão identitária e desta nossa 
região!

n

EDITORIAL
A FESTA 
DO CANTE

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Feira do Queijo do Alentejo 

Abertura de inscrições 

Estão abertas as inscri-
ções para a 22.ª Feira do 

Queijo do Alentejo, que se rea-
liza nos dias 24, 25 e 26 de fe-
vereiro de 2023, no Pavilhão de 
Feiras e Exposições de Serpa.

Depois de uma edição num 
formato mais reduzido, a Feira 
do Queijo do Alentejo volta ao 
seu local de origem e prome-

te manter as tradições.
O queijo será o centro das 

atenções, num certame que 
tem vindo a ganhar dimensão 
pela forte presença de queijos 
de excelência e queijos DOP 
nacionais e internacionais. A 
feira far-se-á também das 
melhores produções agroali-
mentares e da gastronomia 

local, dos enchidos, do vinho, 
do azeite, das azeitonas, do 
mel, da doçaria conventual, a 
par de muitos outros produ-
tos regionais. A animação e as 
tasquinhas, o Cante Alenteja-
no e a música, e tudo o que faz 
da Feira do Queijo um grande 
evento de nível nacional, vol-
tarão a marcar presença.

Apresentação da candidatura

Sistema do Montado 
da Serra de Serpa  

No âmbito do processo de 
candidatura do Sistema do 
Montado da Serra de Serpa, 
realizou-se no dia 21 de outu-
bro, uma visita oficial da sub-
directora-geral do Gabinete 
de Planeamento, Politicas e 
Administração Geral (Minis-
tério da Agricultura), Isabel 
Palma. Estiveram presentes o 
vice-presidente da autarquia, 
Carlos Alves, o presidente da 
Rota do Guadiana ADI, David 
Machado, e técnicos do Mu-
nicípio ligados ao desenvolvi-
mento do território.

De manhã, no edifício dos 
Paços do Concelho, realizou-
-se a apresentação da propos-
ta de Sipam, e de tarde foram 
realizadas visitas ao território.

Os Sipam – Sistemas Impor-
tantes do Património Agríco-
la Mundial, dinamizados pela 
FAO – Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação, destacam sistemas 
agrícolas vivos, envolvendo as 

comunidades humanas numa 
relação estreita com o territó-
rio, com a paisagem cultural 
e agrícola, bem como com o 
ambiente biofísico e social.

A candidatura do Montado 
da Serra de Serpa, agora apre-
sentada, pretende constituir 
um reconhecimento do valor 
único do território da Serra 
de Serpa e da adaptação do 

modo de vida às condições 
existentes, que resultam em 
qualidade e sustentabilidade. 
Este reconhecimento permi-
tirá uma maior divulgação e 
conhecimento da zona, dos 
produtos ali produzidos, evi-
denciando as suas qualidades 
e o facto de não serem repli-
cáveis, e uma maior valoriza-
ção do território no seu todo.

Representante do Ministério da Agricultura foi recebida em Serpa

24, 25 e 26 fevereiro 2023
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Dois jovens de Serpa, Duar-
te Pereira, de 21 anos, e Filipe 
Picareta, de 22, formaram a 
Berberjanos Team, uma equi-
pa que esteve, entre 8 e 16 de 
outubro, a atravessar Marrocos, 
numa aventura solidária inte-
grada na 11.ª edição da Uniraid. 
Os dois serpenses seguiram 
viagem integrados num grupo 
de 130 viaturas, oriundas de Es-
panha, Portugal e Andorra. 

Falamos de uma aventura 
humanitária de solidariedade, 
para estudantes com espírito 
empreendedor, entre os 18 e os 
28 anos, que resultou em nove 
dias de percurso pelo deserto 
marroquino, em veículos com 
mais de 20 anos. Nesta viagem 
completaram seis etapas, na-
vegando com um road book, 
ultrapassando todo o tipo de 

obstáculos, desafios e testes, 
com o objetivo de atravessar 
Marrocos de norte a sul, e en-
tregar 40 quilos de doações.

Duarte Pereira, em decla-
rações ao Serpa Informação, 
ainda durante a viagem, con-
firmou “já entregamos grande 
parte do material solidário que 
trouxemos, recolhido nos últi-
mos dois anos junto de patro-
cinadores”. O jovem destacou 
ainda que “o material foi entre-
gue pessoalmente num gran-
de evento organizado entre o 
Uniraid e uma associação de 
escolas da zona do Atlas, mas 
também está a ser distribuí-
do a associações locais e em 
aldeias ou acampamentos de 
nómadas do deserto do Saara 
por onde temos passando”.

A carga solidária proveio de 

ofertas de patrocinadores na-
cionais. O apoio monetário e o 
material para a preparação do 
carro contaram com o patrocí-
nio de empresas de Serpa.

n

O Castelo de Serpa foi palco 
das comemorações do Dia Na-
cional dos Castelos. O Municí-
pio de Serpa promoveu, no dia 
7 de outubro, visitas guiadas ao 
Castelo de Serpa, com o intuito 
de dar a conhecer a sua história 
militar e descrever a arquitetura 
e diversos aspetos particulares. 

Uma atividade de falcoaria, 
que incluiu exposição de aves 
de rapina e demonstrações de 
voo comentadas, alusivas ao 
papel e à história desta arte, foi 
a proposta para os dias 8 e 9 
de outubro. Muita participada, 
permitiu que graúdos, e so-
bretudo miúdos, tivessem um 
contacto próximo com estas 
aves, participando nas mano-
bras de voo. 

A iniciativa contribuiu, não só 
para dar a conhecer o Castelo 
de Serpa, como também para o 
dinamizar, permitindo ao públi-
co usufruir deste espaço e das 
suas potencialidades. 

notícias

Jovens de Serpa entregaram bens 

Município promove

Esterilização 
de animais  

A Câmara Municipal de Serpa encontra-se a 
desenvolver uma campanha de esterilização de 
animais de companhia, aplicável a cães e gatos, 
cujos titulares residam no concelho de Serpa. 
A campanha, que se iniciou a 10 de setembro e 
que decorre até que as verbas afetas terminem, 
pretende ser uma forma privilegiada de controlo 
da população, aplicando-se a até três animais 
por agregado familiar.

Até à data de fecho desta edição do Serpa In-
formação deram entrada 40 formulários de can-
didatura. 

As normas e o formulário de candidatura estão 
disponibilizados no site do Município, em www.
cm-serpa.pt/pt/noticias/3299/
campanha-de-esterilizacao.
aspx.
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+SOLO +VIDA

Alterações 
climáticas

O programa territorial +SOLO +VIDA, que tem 
como objetivo combater a desertificação, teve 
uma apresentação pública em Mértola, no dia 3 
de outubro, no Pavilhão Multiusos de Mértola.

O projeto, em fase de angariação de agriculto-
res-parceiros, destina-se a explorações agríco-
las inseridas na área protegida do Parque Natural 
do Vale do Guadiana, que abrange os concelhos 
de Serpa e Mértola.

Integrado nas ações de Adaptacão e Mitigacão 
das Alterações Climáticas e Luta Contra a Deser-
tificação, pretende capacitar agentes locais, par-
ticularmente os agricultores, no combate à de-
gradação do solo, com recurso a boas práticas 
agrosilvopecuárias que contribuam para que o 
montado resista melhor às alterações climáticas. 

Marrocos

Jovens de Serpa 
em viagem solidária 

Comemorações

Dia Nacional dos Castelos 

Projeto abrange os concelhos de Serpa e Mértola

©
 A

d
p

m

Demonstração de aves de rapina
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notícias
Celebrar e salvaguardar

Festa do Cante 2022  
Realiza-se, desde o pas-

sado dia 28 de outubro 
e até dia 27 de novembro, a 
Festa do Cante, em Serpa e 
Lisboa, destinada a come-
morar a entrada do Cante na 
Lista Representativa do Pa-
trimónio Cultural Imaterial da 
Humanidade pela Unesco, di-
vulgar o Cante e promover o 
convívio, a partilha e a troca 
de experiências entre canta-
dores e público. Conta com 
apresentações de livros, ex-
posições, concertos e muito 
Cante, com organização da 
Câmara Municipal de Serpa, 
Museu do Cante Alentejano, 
Casa do Alentejo em Lisboa e 
Direção Regional de Cultura 
do Alentejo. 

A primeira iniciativa reali-
zada foi um espetáculo de 
apresentação do CD “Alente-
jo Ensemble”, do Rancho de 
Cantadores de Paris, o pri-
meiro grupo multinacional de 
Cante, em que nenhum dos 
membros é alentejano e que 
integra apenas um português 
e do qual daremos conta no 
próximo número do Serpa In-
formação. 

A produção de ‘Alentejo 
Ensemble’ teve o apoio da 

Câmara Municipal de Serpa, 
Museu do Cante de Serpa, 
Direção Regional da Cultura 

do Alentejo, Instituto Camões 
e Embaixada de Portugal em 
Paris.

Serpa recebeu

Encontro 
ibérico

No âmbito do projeto “Celebrando a De-
mocracia através do Teatro Escolar”, sete 
escolas Embaixadoras do Parlamento Euro-
peu e do teatro escolar marcaram presen-
ça em Serpa, nos dias 26 e 27 de setembro, 
participando na primeira fase do projeto. 

Além da Escola Secundária de Serpa, par-
ticipam as escolas secundárias Eça de Quei-
rós (Olivais), Quinta das Flores (Coimbra); 
Fernão do Pó (Bombarral), Damião de Goes 
(Alenquer), Leal da Câmara (Rio de Mouro, 
Sintra) e a Escola Saemz de Buruaga (Méri-
da, Espanha).

Para já, Serpa acolheu 14 professores, 
sendo que na ocasião foi apresentado o re-
sultado da residência artística desenvolvida 
por João Duarte, ator e encenador, e promo-
vida pela Câmara Municipal de Serpa.

Odete Borralho, vereadora com o Pelou-
ro da Cultura, acompanhou esta iniciativa, 
apoiada pela Câmara Municipal de Serpa.
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Camponeses de Pias

Digressão 
europeia

O Grupo Coral e Etnográfico “Os Campone-
ses de Pias” está, desde o final  de outubro, 
em digressão europeia com Pedro Abrunho-
sa. A digressão do grupo constitui, para a Câ-
mara Municipal de Serpa, um importante mo-
mento de valorização do grupo, mas também 
do Cante Alentejano e de Serpa, enquanto 
destino cultural. É, também, uma demons-
tração de vitalidade do Cante Alentejano e 
da criatividade dos cantadores, capazes de 
adaptarem a sua prática tradicional a outros 
géneros musicais, sem perderem a sua iden-
tidade. Luxemburgo, Paris, Bruxelas e Lon-
dres são os destinos do Cante Alentejano. 

A autarquia de Serpa, como sempre tem 
feito com o Cante e os seus embaixadores, 
apoiou esta digressão.

Dia 5 , 16.00 horas
Museu do Cante Alentejano, 
Serpa
> Apresentação do livro “Pe-
los Trilhos do Cante”, de Si-
mão Miranda, por Mariana 
Cristina Borralho
Com as participações do 
Grupo Coral da Adega de Vi-
digueira, Cuba e Alvito e do 
Grupo Coral Os Alentejanos 
da Damaia

Dia 12 , 16.00 horas
Museu do Cante Alentejano, 
Serpa
> Apresentação do livro “Prá-
ticas da Cultura na Raia do 
Baixo Alentejo, Utopias, Cria-
tividade e Formas de Resis-
tência”, de Dulce Simões, por 
Paulo Lima e pelo editor Fer-
nando Mão de Ferro
Com a participação do Gru-
po Coral Os Arraianos de Vila 
Verde de Ficalho

Dia 18 , 17.30 horas
Museu do Cante Alentejano, 
Serpa
> Inauguração da exposição 
de fotografia “Natureza Mor-
ta”, de J. M. Rodrigues

Dia 19 , 16.00 horas
Casa do Alentejo, Lisboa
> Concerto de apresentação 
do CD “Cantares do Alentejo”, 
obra do maestro e compo-
sitor Fernando C. Lapa para 
guitarras clássicas, do projeto 
Cante Alentejano com Eru-
dição, pelo Bracara Augusta 
Guitar Trio
Com a participação do Grupo 
Coral e Etnográfico da Casa 
do Povo de Serpa

Dia 26 
Concelho de Serpa 
> Cante nas diversas localida-
des de Serpa, pelos grupos 
corais do concelho
Consultar programação própria

Dia 27 , 19.00 horas
Cineteatro Municipal, Serpa
> Cerimónia Oficial do VIII 
Aniversário da Inscrição do 
Cante Alentejano na Lista Re-
presentativa do Património 
Cultural Imaterial da Humani-
dade da UNESCO
Com as participações do 
Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa, 
Rancho Coral e Etnográfico 
de Vila Nova de São Bento, 
Grupo Coral Os Arraianos de 
Vila Verde de Ficalho, Rancho 
Coral e Etnográfico Os Cam-
poneses de Vale de Vargo, 
Rancho Coral e Etnográfico 
Os Camponeses de Pias, Ran-
cho Coral Feminino Papoilas 
do Enxoé, Grupo Coral Femi-
nino Madrigal, Grupo Coral 
Feminino Flores do Chança, 
Grupo Coral Feminino As Cei-
feiras de Pias e Grupo Coral e 
Etnográfico da Academia Sé-
nior de Serpa.

Pedro Abrunhosa está em digressão com Grupo Coral

PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO
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Amadora BD

“Os Besteiros 
de Serpa”

O livro “Os Besteiros de Serpa”, da auto-
ria de Luís Guerreiro, editado pela Câmara 
Municipal de Serpa, esteve nomeado na 
categoria Revelação dos Prémios de Banda 
Desenhada da Amadora.

“Os Besteiros de Serpa” conta a história 
de uma personagem fictícia inspirada em 
acontecimentos históricos, João Martins, um 
ferreiro de Serpa que se converteu em bes-
teiro do conto. Através das suas aventuras, 
o autor dá a conhecer o importante papel 
desempenhado pela milícia de Besteiros 
de Serpa na história militar portuguesa du-
rante a Idade Média. O livro foi apresentado 
no dia 21 de setembro, em Serpa, no Museu 
do Cante, por ocasião do Festival Território 
Hospitalário. 

Os vencedores foram anunciados no dia 
23 de outubro, no decurso da 33.ª edição do 
festival Amadora BD, não tendo vencido o 
livro de Serpa.

Redes Intermunicipais

Encontro 
de Bibliotecas

Nos dias 3 e 4 de novembro terá lugar, em 
Mértola, o II Encontro das Redes Intermunici-
pais de Bibliotecas Públicas. A Biblioteca Mu-
nicipal Abade Correia da Serra, de Serpa, irá 
participar do encontro, representada por dois 
técnicos, enquanto integrante desta rede.

A organização do evento é da Direção-Geral 
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e con-
ta com o apoio da Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo e do Município de Mértola.

Integração e convívio

Festa do trabalhador 

A Câmara Municipal de 
Serpa promoveu, no dia 

30 de setembro, uma festa 
destinada a dar as boas vin-
das e a integrar os novos tra-
balhadores da autarquia, em 
especial os das escolas, que 
passaram a estar nos quadros 
do Município, devido à trans-
ferência de competências

A iniciativa, que teve lugar 
na Piscina Municipal Desco-
berta de Serpa, incluiu um lan-
che volante, convívio e muita 
animação. A música ficou a 
cargo de Celso Graciano.

Mais de três centenas de 
trabalhadores marcaram pre-
sença neste fim de dia, muito 
animado.

Os novos trabalhadores da 
autarquia que prestam ser-
viço nas várias escolas do 
concelho participaram, tendo 
João Efigénio Palma, Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Serpa, deu as boas vindas.

n
Obra foi candidata a prémio revelação
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O Município de Serpa re-
cebeu, no dia 12 de outubro, 
numa cerimónia realizada em 
Valongo, o galardão Eco-Es-
colas 2022.

Uma técnica do Município 
representou a autarquia, e 
trouxe para Serpa o Galardão 
e as Bandeiras Verdes atri-
buídas às cinco Eco-Escolas 
do concelho – Escola Secun-
dária, Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de 
Serpa, Escola Básica Abade 
Correia da Serra, Escola Bási-
ca de Pias e Escola Básica n.º 
1 de Vila Nova de São Bento –. 

Na ocasião foi entregue 
o 2.º prémio a nível Nacio-
nal à Escola Secundária de 
Serpa, referente ao Projeto 
“Polar Bears in Beds of Ro-
ses” – concurso de vídeo com 
música, letra e coreografia. A 
coordenadora da Escola Se-
cundária de Serpa e duas alu-
nas que integraram o projeto 
premiado estiveram presen-
tes na cerimónia para receber 
o prémio. 

Esta distinção reconhece 
o trabalho do Programa Eco-

-Escolas e o contributo da 
autarquia para tornar mais 
sustentável o quotidiano das 

escolas e da comunidade es-
colar. 

n

notícias

Realizaram-se visitas guiadas para o público escolar

Professora e alunas da Escola Secundária participaram na cerimónia

Dia das Bandeiras Verdes

Galardão Eco-escolas 
2021/22

Academia Sénior

Entrega de certificados  
Os certificados de participa-

ção, referentes ao ano letivo 
de 2020-2021, foram entregues 
no dia 30 de setembro aos 
alunos e professores da Aca-
demia Sénior de Serpa. A ini-
ciativa contou com a presença 
da vereadora com o pelouro da 
Educação, Odete Borralho, que 
usou da palavra para destacar 
a importância do projeto para 
o envelhecimento ativo, pro-
porcionando oportunidades 
para partilhas de experiências 
e vivências, atividades cultu-
rais, sociais, educação e ensi-
no, bem como momentos de 
convívio. Alunos e professores da Academia Sénior receberam certificados de participação

Aristides Sousa 
Mendes

1940, L´Exil 
pour la Vie

A Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, 
em Serpa, recebeu, durante o mês de outubro, 
uma exposição de homenagem a Aristides de 
Sousa Mendes, intitulada “1940, L´Exil pour la Vie”. 

A exposição, que esteve patente até 31 de 
outubro, apresentou arquivos, documentos ico-
nográficos e audiovisuais, franceses e portugue-
ses, que evidenciam o ato de Aristides de Sousa 
Mendes, antigo Cônsul de Portugal em Bordéus, 
entre 1939 em 1940, precisamente durante a II 
Guerra Mundial e que, com os seus vistos, aju-
dou a salvar milhares de pessoas dos crimes na-
zis, uma grande parte deles de confissão judaica, 
desobedecendo assim às ordens de Salazar.

Como forma de dar a conhecer este exem-
plo de solidariedade, integridade e coragem, 
foram organizadas visitas guiadas para o pú-
blico escolar. 

Festas

Em honra 
de Santa Iria

De 20 a 23 de outubro, celebrou-se a Festa 
em Santa Iria. Música, com o Grupo Origens, o 
Rancho Folclórico da Luz de Tavira, e o grupo 
musical Koincidências, bailes com Celso Gra-
ciano e Ricardo Glória, missas e procissões, tor-
neio de malha, animação de rua, exposição de 
motociclos e “prova dos lentos”, foram algumas 
das iniciativas desenvolvidas pela Comissão de 
Festas. 

Entrega dos galardões
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Igualdade de género

Dia para 
a Igualdade

O Município de Serpa assinalou, no passa-
do dia 24 de outubro, o Dia Municipal para a 
Igualdade, com uma intervenção pública de 
arte urbana no Centro de Transportes da ci-
dade de Serpa. 

Draw e Contra, dois conhecidos artistas de 
arte urbana que integram o projeto Ruído, 
estiveram em Serpa, de 24 a 28 de outubro, 
para uma intervenção que pretende sensibi-
lizar a comunidade para a temática da igual-
dade de género. 

O Dia Municipal para a Igualdade, realiza-
-se desde 2013 no nosso País, com o objetivo 
de promover a Igualdade, Inclusão e Partici-
pação como fatores centrais para o desen-
volvimento social e para a cidadania plena. 

A Câmara Municipal de Serpa retirou cer-
ca de 120 lâmpadas convencionais na zona 
do Forte, em Serpa, que serão brevemente 
substituídas por iluminação LED.

A autarquia pretende, graças a esta tecno-
logia mais económica e eficiente ambiental-
mente, reduzir o consumo energético. 

Arte na rua

Festival Futurama

Serpa recebeu, nos dias 
14 e 15 de outubro, a pri-

meira edição do Festival Fu-
turama, com a realização de 
várias iniciativas em espaços 
emblemáticos de Serpa, numa 
organização Futurama e Câ-
mara Municipal de Serpa.

O Festival celebrou a ex-
perimentação artística e os 
diálogos entre música, artes 
visuais, performance, cinema 
e workshops, com um leque de 
artistas nacionais e internacio-
nais. A programação foi cons-
truída em articulação com 
o Município de Serpa, numa 
aposta na formação dos jo-
vens, mas também dos vários 
públicos, para a cidadania e 
diversidade cultural.

A Escola Secundária de Ser-
pa recebeu, no dia 7, um work-
shop sobre direitos humanos, 
promovido pela Amnistia In-
ternacional. No dia 14 o Jardim 
Municipal acolheu uma apre-
sentação de um workshop de 
performance, que a coreógrafa 
Sónia Baptista dinamizou para 
os alunos, aberto ao público. 
O mesmo local foi, em segui-
da, palco de apresentação de 
uma performance participativa 

pelos embaixadores Futura-
ma. 

Junto ao Bairro Operário 
inaugurou a instalação públi-
ca/mural “Não sou Burro”, de 
Fiumani, designer e artista ita-
liano, que aposta na utilização 
de materiais reciclados, como 
forma de consciencialização 
coletiva para o desperdício e a 
reciclagem. A instalação fica-
rá, em permanência naquele 
espaço.  

Ainda no dia 14, o espaço 
Nora recebeu o espetáculo 
de Yeli Yeli. Pedro da Linha, 
um dos maiores produtores 
de música eletrónica do nosso 
País, juntou-se a Álvaro Ro-
mero, cantor e ativista de na-
cionalidade espanhola, dando 
voz a um projeto “pleno de 
possibilidades”. 

Já no dia 15 foram exibidos 
os filmes “A Terra Faz o Ho-
mem”, de Cláudia Ribeiro, que 
em 2021 esteve em Serpa, 
numa residência artística no 
Musibéria, e criou este filme-
-ensaio com a participação de 
serpenses que mantêm vivo 
o Cante Alentejano, e o docu-
mentário “A Música Invisível”, 
de Tiago Pereira/A Música 

Cigana a Gostar Dela Própria, 
que destaca a música, a dan-
ça e o dia a dia da comunidade 
cigana de norte a sul do País.

Integrado nesta programa-
ção do Festival Futurama, o 
projeto Cantexto apresentou, 
no Largo de Santa Maria, mo-
das originais compostas por 
Armando Torrão e Paulo Ribei-
ro. O Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa in-
terpretou um texto de Matilde 
Campilho, e o Grupo Coral da 
Academia Sénior de Serpa, um 
texto de Gonçalo M. Tavares. 
No final, os grupos presen-
tes e o público juntaram-se 
para cantar a conhecida moda 
“Alentejo Alentejo”. 

À noite, a Alcáçova do Cas-
telo recebeu António Poppe e 
La Família Gitana, que perfor-
mizaram um concerto de mú-
sica cigana, intitulado Camões 
Yonomani/A Soma dos Seus. A 
artista Puta da Silva encerrou a 
programação do primeiro Fes-
tival Futurama com um con-
certo/performance compos-
to por músicas autorais, em 
diálogo com o funk brasileiro 
mais arrojado.

n

Eficiência energética

Substituição 
da iluminação 

Performances, apresentações e espetáculos realizaram-se em vários espaços da cidade

Intervenção pretende sensibilizar para a igualdade de género
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Livros e jogos didáticos disponíveis na Biblioteca

Nobel da literatura

Centenário 
de José Saramago

No âmbito da comemoração 
do centenário do nascimen-
to de José Saramago, Prémio 
Nobel da Literatura, o Municí-
pio de Serpa organizará, duran-
te o mês de novembro, iniciati-
vas alusivas. 

A primeira, uma exposição 
a ter lugar na Biblioteca Muni-
cipal Abade Correia da Serra, 

intitulada “Voltar aos passos 
que foram dados”, estará pa-
tente de 16 de novembro a 10 
de dezembro, organizada pela 
Câmara Municipal de Serpa em 
parceria com a Fundação José 
Saramago. 

A segunda será uma inicia-
tiva de mediação de leitura da 
obra de Saramago, concreta-

mente da reunião de crónicas 
“A Bagagem do Viajante” dina-
mizada pela Alma Azul, uma 
produtora de atividades cul-
turais. A mediação, destinada 
a leitores maiores de 16 anos, 
será realizada na Academia Sé-
nior de Serpa, Escola Profissio-
nal de Desenvolvimento Rural 
e Escola Secundária de Serpa. 

Protocolo de cedência

Espólio arqueológico 
de Belmeque  

No dia 23 de setembro pro-
cedeu-se à assinatura de um 
protocolo de cedência de 
bens culturais entre Manuel 
Soares Monge e a Câmara 
Municipal de Serpa.

Os bens em questão são 
provenientes da Herdade de 
Belmeque (União das Fre-
guesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo), re-
portando-se a um conjunto 
excecional descoberto numa 
sepultura da Idade do Bronze 
do Sudoeste, datada de cer-
ca de 1 500 a.C.

A sepultura de Belmeque 
foi descoberta nos anos 60 
do século passado e alvo de 
várias publicações científicas 
desde os anos 70. Possuía 
dois indivíduos enterrados, 
sem os respetivos crânios, 
acompanhados de um ri-
quíssimo espólio: um vaso 
decorado com caraterísticas 
únicas, e diversos artefactos 
metálicos como uma faca 
com rebites em ouro, dois 
punhais com rebites de prata 
e várias tachas em prata.

Alguns investigadores con-
sideraram esta sepultura e o 
seu espólio como uma ma-
nifestação cultural exógena 

ao mundo do Sudoeste, atri-
buindo-lhe afinidades com 
outras culturas, como a de El 
Argar (Sudeste de Espanha) 
ou outras de origem no Me-
diterrâneo Central e Oriental.

O proprietário da herdade 
manifestou o interesse em 
ceder, por um período de 10 
anos, à Câmara Municipal de 
Serpa a parte deste espó-
lio que ficou nas suas mãos, 
com vista à sua exposição no 
Museu Municipal de Arqueo-
logia.

Após a assinatura do proto-
colo agora firmado, o espólio 
fica à guarda da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, responsável 
por proceder à avaliação do 
estado de conservação dos 
artefactos e zelar pelo cum-
primento de todos os proce-
dimentos necessários à sua 
salvaguarda e à sua integra-
ção no Museu Municipal de 
Arqueologia.

n

Peças serão expostas no Museu Municipal de Arqueologia

Educação para 
a cidadania

Investimento 
municipal

No âmbito do projeto Ser(pa)+Cidadão, Ser, 
Participar e Construir Identidades, foi adquirido 
um conjunto de 39 livros e sete jogos didáti-
cos, da área da educação para a cidadania, que 
abordam as temáticas do racismo, feminismo, 
emigração, emoções, entre outras. O material 
foi entregue no dia 29 de setembro, na Biblio-
teca Municipal de Serpa, onde ficará disponível 
ao público. 

A educação para a cidadania tem como ob-
jetivo contribuir para a formação de pessoas 
responsáveis, autónomas, solidárias, que co-
nhecem e exercem os seus direitos e deveres, 
com espírito democrático, pluralista, crítico e 
criativo. 

Apoio à investigação

Estudos 
do Museu 

No âmbito do programa de apoio à investiga-
ção “Estudos do Museu”, desenvolvido pela Câ-
mara Municipal de Serpa, o Museu Municipal de 
Arqueologia recebeu o arqueólogo David Sán-
chez Serrano, da Universidade Rey Juan Carlos 
(Madrid).

O investigador encontra-se a desenvolver um 
projeto de tese de doutoramento sobre o pe-
ríodo visigótico, o que levou à sua deslocação 
a Serpa para estudar uma placa de xisto deste 
período, que se encontra exposta no Museu.

Trata-se de uma peça proveniente do sítio 
de Santa Margarida (União das Freguesias de 
Salvador e Santa Maria), com inscrição numé-
rica, possivelmente utilizada para registo de 
contagens associadas a atividades agropecuá-
rias. Este tipo de placas é mais frequente na 
zona Centro – Norte de Espanha, tratando-se, 
o exemplar de Serpa, do único até ao momento 
conhecido em Portugal.
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Cajado

O cajado, feito em madeira de acácia, apresenta uma 
extremidade superior recurvada, em forma de gancho ou 
semicírculo, e reforçado em couro. Usualmente era pro-
duzido pelos pastores para uso próprio, na guarda e pro-
teção dos rebanhos, sendo utilizado também como arma 
de defesa durante a atividade do pastoreio.

Na sua produção são usadas madeiras resistentes e 
flexíveis, como o freixo, álamo, cedro, nogueira, acácia, 
etc. Experiente, o pastor escolhe, no mês de setembro, o 
galho da árvore, este deve ser reto, uniforme, com espes-
sura entre de 2,5 a 5 centímetros de diâmetro e 1,5 metro 
de comprimento. Ainda verde e flexível, a extremidade da 
vara que se pretende curvar é fumegada numa forma de 
ferro em brasa durante um minuto, processo que exige 
experiência e cuidado para que a vara não parta e se fe-
che o semicírculo, apertando-se de seguida com arame 
torcido até fixar bem e concluir com sucesso a peça. Após 
estas operações, o cajado é limpo de cascas, com ajuda 
de uma navalha de bolso, bem afiada, e polidos os nós, 
com a ajuda de um vidro.

O cajado é considerado um símbolo tradicional da nos-
sa cultura, um objeto curioso de que os alentejanos se 
servem, usando-o no braço através da curvatura em se-
micírculo. Diz-se que tem algo de espiritual e que o pastor 
o deve encostar ao peito, do lado do coração.

Cajado – Objeto produzido em madeira, de extremidade superior 
recurvada em forma de gancho ou semicírculo, utilizado pelos 
pastores no apascento do gado. Integra o acervo do Núcleo de 
Trajes da Câmara Municipal de Serpa.

Casa Museu Silvestre Raposo

Preparação 
da agenda de 2023 

“O Homem sonha e a obra nasce”. Po-
dia ser esta a máxima de Silvestre Rapo-
so, furtada a Fernando Pessoa, quando 
falamos da Casa Museu que inaugurou 
em abril último, em Vila Nova de São 
Bento, ou quando falamos das diversas 
atividades que já promoveu neste espa-
ço, que culminaram com a realização da 
I Gala de homenagem a personalidades 
da freguesia, realizada no passado dia 15 
de outubro.

Silvestre Raposo, natural de Vila Nova 
de São Bento, desde cedo viu a sua vida 
ligada à arte. Estudou belas artes, mas já 
dominava a técnica quando ingressou na 
faculdade. Pintura, escultura, fotografia 
e poesia são áreas em que dá cartas e a 
que ainda hoje gosta de voltar.

Teve uma intensa ligação ao desporto, 
com o halterofilismo e com o judo, moda-
lidades que acompanha. E foi professor.

Esteve na coordenação do Prémio Ibé-
rico de Escultura - Cidade de Serpa.

Na Casa Museu Silvestre Raposo, ge-
rida por uma associação com o mesmo 
nome, o artista apresenta uma variadíssi-
ma coleção de arte, com todas as obras 
a pertencerem ao seu acervo particular. 

Estão representados 58 autores: Virgílio 
Domingos, Gil Teixeira Lopes, Alberto 
Gordillo; Luís Dourdil, António Inverno, 
entre muitos outros. Também estão em 
exposição diversas obras de sua autoria, 
representando cada uma das épocas que 
visitou.

O espaço expositivo, localizado nas 
imediações do Cineteatro Maria Lamas, 
em Vila Nova de São Bento, já se torna 
pequeno para trazer à mostra mais obras 
que ainda tem em carteira.

Quando questionado sobre os obje-
tivos da criação da Casa Museu, refere 
singelamente: “Quero dignificar a arte e a 
cultura na minha terra”. E para tal, cedeu o 
seu património à União das Freguesias de 
Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 
ficando com a tarefa de promover uma 
programação para a Casa Museu, e na 
calha tem o calendário para 2023, que, 
entre várias iniciativas, conta com oficinas 
de arte e uma segunda gala, para além 
de exposições temporárias e do concur-
so de pintura.

A partir de 17 de dezembro, e até ao final 
do ano, estará ainda patente uma exposi-
ção temporária de encerramento do ano.

Gala homenageia personalidades
A Casa Museu Silvestre Raposo pro-

moveu a sua I Gala, no dia 15 de ou-
tubro, no Cineteatro Municipal Maria 
Lamas, em Vila Nova de São Bento. O 
Presidente da Câmara Municipal de 
Serpa, João Efigénio Palma, e o verea-
dor Francisco Godinho, estiveram pre-
sentes na Gala, em representação da 
autarquia.

A iniciativa pretendeu homenagear 
personalidades da freguesia, reco-

nhecendo-lhes o mérito em três áreas 
distintas, nomeadamente no desporto, 
com prémios a David Monge da Silva 
e Rita Borralho; na área da cidadania, 
com o reconhecimento ao professor 
Machado Caetano e Manuel Monge; e 
na área da cultura e das artes, reconhe-
cendo Luísa Bastos e Filipe Lá Féria. Na 
ocasião, atuaram o Rancho Coral e Et-
nográfico de Vila Nova de São Bento, 
Paulo Ribeiro e Fernando Pardal. 

Silvestre Raposo ao lado de uma das peças em exposição
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Apresentação pública

Obra sobre o Abade 
Corrêa da Serra
O livro “Apontamentos so-

bre o Abade Corrêa” foi 
apresentado na Biblioteca Mu-
nicipal Abade Correia da Serra, 
no dia 21 de outubro, pelo au-
tor, Joaquim de Matos Pinheiro, 
tendo a iniciativa contado com 
a participação do Presidente do 
Município, João Efigénio Palma. 

José Francisco Correia da 
Serra (Serpa/1750 – Caldas da 
Rainha/1822), mais conhecido 
como Abade Corrêa nos círcu-
los culturais internacionais da 
sua época, foi uma das mais bri-
lhantes personalidades científi-
cas e políticas do último quartel 
do século XVIII e o primeiro do 
século XIX. Fundador, com o Du-
que de Lafões, da Real Acade-
mia das Ciências de Lisboa, foi 
amigo, entre outros, do Marquês 
de Lafaiette e do presidente 
norte-americano Thomas Jef-
ferson, em cuja casa de Monti-
cello, na Virgínia, existe até hoje 
o quarto do Abade, decorado 
como o era à época, e que aco-

lhia o cientista português duran-
te as suas estadias na América.

No livro “Apontamentos so-
bre o Abade Corrêa” Joaquim 
de Matos Pinheiro reúne artigos, 
crónicas, conferências e ou-
tros escritos por si produzidos 
ao longo de seis décadas, nos 
quais a vida e a obra de Correia 

da Serra é passada em revista 
de maneira cativante e, por ve-
zes, inesperada.

A iniciativa foi organizada pela 
Câmara Municipal de Serpa, 
que, como forma de apoio, ad-
quiriu alguns livros, que estarão 
disponíveis no Posto de Turismo 
de Serpa.

Espetáculo de música

Novo Baile no Musibéria 
O Musibéria apresentou, no 

dia 1 de outubro, o trio NÃO 
ÉS TU SOU EU – Novo Baile 
Português. Inês Lopes, João 
Godinho, Pedro Calado ofe-
receram um espetáculo de 
música assente na reinterpre-
tação da música tradicional 
portuguesa em contexto de 
baile, que contou com a parti-
cipação da cantora Mara. 

O repertório resultou de 
uma pesquisa aprofundada 
sobre uma vasta coleção de 
cancioneiros com recolhas de 
música tradicional, repagina-
do e adaptado. O espetáculo 
coincidiu com o final da gra-
vação do primeiro CD do trio, 
produzido no estúdio do Mu-
sibéria. 

A apresentação teve a or-

ganização da Associação Cul-
tbéria/Musibéria/Município 
de Serpa e contou com o fi-
nanciamento da Direção Ge-

ral das Artes e o apoio da As-
sociação PédeXumbo e Largo 
Residências. 

n

Autor apresentou livro e autografou exemplares

Música lírica

Cartas 
de Mariana

No dia 15 de outubro subiram ao placo do 
Musibéria a soprano Filipa Portela e o pianista 
e compositor Gregor Forbes, para apresentar 
um espetáculo de música inspirado nas Cartas 
Portuguesas de Mariana Alcoforado.

Composto por peças escritas por João Pedro 
Paiva Oliveira, Fátima Fonte e Gregor Forbes, 
Cartas Cantadas é um espetáculo musical do 
século XXI, cuja criação serviu como reflexão 
do tempo de confinamento e pandemia global. 
O trabalho esteve em gravação no Estúdio Mu-
sibéria, de 12 a 14 de outubro, e quer o espetá-
culo, quer o CD, contam com o financiamento 
da Direção Geral das Artes. 

Repertório de músicas de baile encantou o público

Filipa Portela e Gregor Forbes atuaram no Musibéria
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desporto
Ténis de Mesa

Arranque positivo 
das equipas de Serpa 

Tiveram início, no dia 1 de 
outubro, os Campeonatos 
das diferentes divisões na-
cionais, relativos à época de 
2022/2023, na modalidade de 
ténis de mesa. Com duas jor-
nadas concluídas, a equipa do 
Luso Serpense, que milita na 
Divisão de Honra, começou 
da melhor maneira, com duas 
vitórias sobre o Sebastianense 
(3-2) e o Toledos (4-1), ambos 
dos Açores. Benfica e Ser-
pense comandam com duas 
vitórias cada. Fazem parte da 
equipa Luso Serpense os atle-
tas António Chaves, Edilson 
Rodrigues, João Bentes, An-
tónio Bentes, João Trindade e 
José Brasil.

Em relação à equipa da Casa 
do Povo de Serpa, que disputa 
a 2.ª Divisão Nacional, o realce 
vai para a vitória por 4-1 na 2.ª 

jornada sobre a equipa do CTM 
de Lisboa, emendando assim 
a derrota de 2-3 obtida na 1.ª 
jornada em Vila Real de Santo 
António.

O 1.º lugar é ocupado por 
CTM Setúbal e em 2.º lugar 

está a Casa do Povo de Serpa. 
Integram a equipa da Casa do 
Povo de Serpa os atletas Mi-
guel Lampreia, José Bentes, 
Luís Cuíça, João Mourão e Tia-
go Mourão.

n

Luso começou o campeonato com duas vitórias

Homenagem 
a piloto serpense

Perícia 
automóvel

No dia 1 de outubro realizou-se uma perícia 
automóvel em Serpa, na Avenida Capitães de 
Abril, em homenagem ao piloto da terra, José 
Augusto Henrique.

Doze viaturas, muito público e excelentes 
exibições marcaram a iniciativa, organizada 
pelo Slalom Clube de Portugal, com o apoio 
da Câmara Municipal de Serpa. 

Cartaz

Exibições de perícia atraíram entusiastas e curiosos

Passeio de motociclismo

7.º Portugal de Lés a Lés 

No dia 4 de outubro passou 
por Serpa o “7.º Portugal de 
Lés a Lés Off-Road 2022”. Os 
participantes deste passeio 
de motociclismo juntaram-se 
na Eira de São Pedro, para um 

momento de descanso, refor-
ço alimentar e convívio.

A iniciativa, que contou com 
cerca de 300 participantes, foi 
organizada pela Federação 
Portuguesa de Motociclismo, 

com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Serpa.

João Efigénio Palma, Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa, participou na receção 
aos motociclistas.

Mais de 300 motociclistas reuniram-se em Serpa

Ação periódica

Prevenção 
de pragas

A Câmara Municipal de Serpa levou a 
cabo, nos dias 3 e 4 de outubro, uma ação 
periódica de desinfestação e prevenção de 
pragas urbanas no concelho. O trabalho foi 
realizado por uma empresa da especialida-
de, contratada pelo Município para o efeito.

n

José Augusto Henrique foi homenageado



novembro 2022 | Serpa Informação | 13

desporto

Caminhada até ao Guadiana

Trilho da Azenha 
da Ordem 

Realizou-se em Serpa, no 
dia 16 de outubro, uma cami-
nhada, no âmbito do Festival 
de Caminhadas TransAlentejo 
Walking Festival, promovida 
conjuntamente pela Câmara 
Municipal de Serpa e pelo Tu-
rismo do Alentejo, e inserida 
no programa municipal de ca-
minhadas “Vamos conhecer o 
concelho a pé”. 

Participaram 37 caminhan-
tes, que realizaram o percurso 
circular, de cerca de 13 qui-
lómetros, em cerca de três 
horas e meia, com partida do 
Cineteatro Municipal até à 
Azenha da Ordem, no rio Gua-
diana. Aquando da chegada 
visitaram o moinho, tendo a 
caminhada sido muito elogia-
da pelos participantes, devido 
à beleza e singularidade da 
paisagem ao longo do percur-
so, e particularmente nas ime-
diações do rio. 

Este trilho permite usufruir 
de ambientes mais rurais e 
de enclaves em que a nature-
za “é dona e senhora”. Integra 
extensos campos agrícolas, 
olivais e montado de azinho e 
sobro até chegar ao rio Gua-
diana, dando a conhecer as 

margens e a sua característi-
ca vegetação ribeirinha, bem 
como a Azenha da Ordem, 
um exemplar dos moinhos 
ancestrais, característicos do 
Guadiana, que se encontra em 
excelente estado de conser-
vação. 

Serpa forte no atletismo

Escalada de São Gens
No dia 23 de outubro rea-

lizou-se, em Serpa, a XII 
edição da Escalada de S. Gens 
– Serpa Terra Forte, organizada 
pela Câmara Municipal de Ser-
pa e pela Associação de Atle-
tismo de Beja. 

A prova pontuou para o Cam-
peonato Distrital de Montanha 
por escalões e integrou uma 
caminhada. Participaram, no 
total, 93 atletas. 

Nas classificações por equi-
pa, o Beja Atlético Clube, o Nú-
cleo Desportivo e Cultural de 
Odemira e o Juventude Des-
portiva das Neves preenche-
ram o pódio, e na classificação 
a pontuar para o Campeonato 
Distrital de Montanha por es-
calões, o topo da tabela per-
tenceu ao Beja Atlético Clube, 
Núcleo Desportivo e Cultural 

de Odemira e Casa do Povo de 
São Luis. Bruno Paixão, do Beja 
Atlético Clube foi o vencedor 
absoluto da Escalada. 

O vice-presidente do Muni-

cípio de Serpa, Carlos Alves, 
entregou os prémios da com-
petição.

n

+ atividade física

Semana 
do Desporto

A autarquia serpense promoveu, no âmbito 
da Semana Europeia do Desporto, que se assi-
nalou de 23 a 30 de setembro, sessões de ati-
vidade física.

No dia 28 foram dedicadas à população sé-
nior, abertas à população, com ginástica em Va-
les Mortos e Santa Iria, e boccia sénior em Serpa. 
No dia 30, realizaram-se sessões de atividade fí-
sica em contexto laboral, para os trabalhadores 
da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 
de Serpa, na qual participaram 22 pessoas. Na 
ocasião, foram entregues aos presentes, alguns 
folhetos informativos com sugestões de exercí-
cios para realizar no local de trabalho.

Promover o desporto, a atividade física e esti-
los de vida saudáveis constituíram os principais 
objetivos da iniciativa.

FC Serpa afastado

Taça 
de Portugal 

O Futebol Clube de Serpa, que este ano dis-
puta o Campeonato de Portugal de Futebol, na 
Série D, começou em grande forma na Taça de 
Portugal, derrotando o 1.º de Maio Funchal, por 8 
a 0, na segunda eliminatória, jogo que se realizou 
no dia 1 de outubro, na Madeira.

No dia 15 de outubro, o Futebol Clube de Ser-
pa recebeu, em casa, o Gil Vicente, de Barcelos 
(clube da 1.ª Liga), num jogo da 3.ª eliminatória 
desta competição, tendo sido derrotado por 0-3, 
e foi assim eliminado da Taça. 

Participaram 37 caminhantes na iniciativa

Epdrs recebeu ação de desporto no trabalho

Início da prova
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obras

Dados meteorológicos 
de 20 de setembro a 20 de outubro

Serpa Pias Vila Nova de São Bento Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 32,7°C 33,4°C 33,5°C 33,3°C 

Temperatura mínima 11,9°C 11,6°C 12,1°C 10,0°C

Precipitação total acumulada 20,2mm 44,7mm 92,7mm 49,8mm

MOÇÃO
Pela Melhoria das Acessibilidades e Mobilidade 
na Região

A situação atual relativamente às questões das 
acessibilidades e da mobilidade caracteriza-se pela 
ausência de respostas por parte deste governo e 
dos anteriores ao que são as necessidades da re-
gião. A nível rodoviário acentua-se a degradação 
das estradas e faltam investimentos em vias estru-
turantes e a rede de transportes disponibilizada não 
é suficiente. A nível ferroviário a linha do Alentejo 
está transformada num ramal sem as devidas con-
dições, sobre a qual aumentam as queixas sobre o 
nível do serviço, a qualidade das composições e os 
seus horários. A eletrificação da linha entre Beja e 
Casa Branca e a reutilização da linha entre Beja e 
Funcheira tem vindo a ser sucessivamente adiada. 
O aeroporto de Beja anda aos solavancos e nem 
a atual dificuldade na rede aeroportuária nacional 
tem servido para afirmar o seu papel. 

A utilização dos transportes tem variado ao longo 
dos tempos e estamos num período em que por in-
fluência do aumento dos preços dos combustíveis 
há um maior recurso aos transportes coletivos, uti-
lização que por vezes é mais reduzida por impacto 
também da degradação do serviço e da qualidade 
da oferta. Mas o número de passageiros não pode 
ser, numa região dispersa como a nossa, o fator de-
cisivo. Antes pelo contrário, deve ser motivo para 
medidas de reforço da quantidade e da qualidade 
dos transportes para garantir uma maior utilização e 
deve ser encarado numa perspetiva dinâmica, e do 
contributo que os transportes dão para a atividade 
económica e social local e regional.

A Assembleia Municipal de Serpa reunida em 
29/09/2022, entende que deve ser aproveitada a 
janela de oportunidade da existência de fundos co-
munitários que deve ser complementada com fun-
dos nacionais, para se:

1.  Investir na rodovia com destaque para a con-
clusão do IP8 com perfil de autoestrada e sem 
portagens em toda a sua extensão, sem esquecer 
a conservação e qualificação de toda a rede rodo-
viária regional; 

2. Investir na ferrovia com a eletrificação entre 
Casa Branca e Funcheira e a reativação de toda a 
linha sem esquecer o ramal de Aljustrel; 

3. Desenvolver a nível do Aeroporto de Beja o ple-
no aproveitamento de todas as suas potencialida-
des, o que passa também pela sua ligação ao País 
através da ferrovia e de autoestrada;

4. Promover uma política de mobilidade e de 
acessibilidades que combine as suas diferentes for-
mas.

Serpa, 29 de setembro de 2022
Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal 

de Serpa

Moção apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão 
da Assembleia Municipal de Serpa, realizada no dia 
29 de setembro de 2022 e aprovada, por maioria, com 
23 (vinte e três) votos a favor dos eleitos da CDU, PS e 
PSD e 3 (três) abstenções dos eleitos do CHEGA.

Cemitério Municipal de Serpa

Construção de ossários 
O Município de Serpa en-

contra-se a proceder 
à construção de ossários, no 
Cemitério Municipal de Serpa, 
com um total de 120 espaços, 
distribuídos por cinco módulos 
com 24 unidades cada, implan-
tados junto ao portão de acesso 
na zona nascente do Cemitério.

O edifício terá base de betão 
armado e paredes em alvena-
ria, e os espaços de inumação 
constituídos por módulos pré-
-fabricados em betão, o que 
possibilita uma maior rapidez 
de execução da obra.

A obra está a cargo de uma 
empresa contratada, repre-
sentando para a autarquia um 
investimento de 44 mil euros. 
Com esta intervenção o Muni-
cípio pretende oferecer uma 
resposta mais rápida para as 
exumações e transladações. Instalação de 120 ossários

Instalação de dispensadores de sacos

Dejetos caninos
O Município de Serpa ins-

talou 30 dispensadores de 
sacos coletores para dejetos 
caninos, na cidade de Serpa. 
Brevemente serão instalados 
também nas freguesias do 
concelho. 

A par desta instalação, o 
Município de Serpa encontra-
-se a ultimar uma campanha 
de informação e sensibiliza-
ção para promover junto da 

população, com o objetivo de 
alertar para a importância da 
higiene e limpeza pública do 
concelho. 

Os dejetos caninos são res-
ponsáveis pela transmissão 
de doenças, quer a outros ani-
mais, quer a pessoas, mas são 
sobretudo um péssimo cartão 
de visita do nosso concelho.

n
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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 novembro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, em Serpa, no 
dia 9, pelas 17.30 horas, na Sala de Sessões 
da Câmara Municipal de Serpa. A ordem de 
trabalhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em www.cm-serpa.pt com 
48 horas de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 a 04 | Farmácia SERPA JARDIM

05 a 11 | Farmácia CENTRAL

12 a 18 | Farmácia SERPA JARDIM

19 a 25 | Farmácia CENTRAL

26 a 30 | Farmácia SERPA JARDIM

Serpa

> Rua dos Lagares, colocação de portões

> Moinho de Vento, pintura de fachada

> Estrada da Previdência, reparação de 
talude

> Zona Nascente, limpeza de linha de água

> Musibéria, manutenção

> Cemitério, construção de ossários

> Plantação de árvores

> Zona do Forte, substituição das 
luminárias

> Parque desportivo, manutenção

Vale de Vargo
> Estrada Municipal 521, limpeza de 

bermas

Concelho
> Reposição de calçada 

> Reposição de asfalto 

> Poda de árvores 

> Campo de Jogos Manuel Baião, 
manutenção e pinturas

Vale do Poço
> Estrada Municipal 514 (Serpa – Vale do 

Poço), reposição de asfalto

Brinches

> Rua do Alto do Pina, reposição de asfalto 

> Travessa da Rua das Flores, 
regularização do piso

> Rua da Estrada, poda e limpeza de 
árvores

Pias
> Zona de Atividades Económicas, 

asfaltamento

> Bairro da Canada, manutenção de 
passagem hidráulica

Vila Nova de São Bento

> Estrada Municipal 519 (Vila Nova de S. 
Bento – Vales Mortos), limpeza de bermas
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

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

>  FESTA DO CANTE 2022
 De 28 de outubro a 27 de novembro . Serpa e Lisboa
Org.: Câmara Municipal de Serpa, Museu do Cante Alentejano, Casa do Alentejo em Lisboa e 
Direção Regional de Cultura do Alentejo.

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 3, 10, 17 e 24 .  12.00 horas . Facebook Serpa Terra Forte

>  Gomos de Tangerina . Mediação de leitura
    Dia 5 . às 11.00 horas . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

>  Mãos na Massa . 
    Dia 12 . 10.30 horas . Oficina de expressão plástica para o público em geral

>  Oh! . Para pais e bebés dos 8 aos 36 meses 
 Dia 12 .  10.30 horas . Dinamizada por Luzia do Rosário

>  “Voltar aos passos que foram dados”
    Exposição sobre José Saramago

  De 16 de novembro a 10 de dezembro . 10.00 h - 13.00 h e 14.30 h - 19.00 h
Org.: Câmara Municipal de Serpa e Fundação José Saramago

>  “Cá dentro”  Mindfulness . Quem sou eu
    Dia 19 . 11.00 horas . Mediadora: Maria de Guadalupe Paraíba

Org.: Câmara Municipal de Serpa e Maria de Guadalupe Paraíba

>  Tertúlia de Palavras . Contos tradicionais, poesia, música, humor, 
    artes e histórias de vida
    Dia 23 .  15.30 horas . Destinada a público adulto

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

>  Oficina de dança com Alberto Alonso
Dia 9 . 18.30 horas . Estúdio D1 Musibéria . M/ 15 anos. Limitada a 8 
participantes.
Oficina de dança, orientada pelo coreógrafo e bailarino espanhol Alberto Alonso, no âmbito da 
residência artística que realiza no Musibéria. Recomenda-se levar roupa confortável e água.
Participação gratuita, mediante inscrição prévia através dos contactos 284 540 600 ou musiberia.
serpa@gmail.com, até ao dia 8 de novembro.
Org: Associação Cultbéria/Musibéria/ Município de Serpa
Parceria: Pasoa2/Certamen Coreográfico de Madrid

>  Espetáculo de dança
262 mil pasos de baile de Laimperfecta /Alberto Alonso

    Dia 12 .  18.30 horas . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com
Coreografia e interpretação: Alberto Alonso :: Assistência coreográfica/ olho externo: Clara 
Pampyn :: Produção: Laimperfecta
Org: Associação Cultbéria/Musibéria/ Município de Serpa
Parceria: Pasoa2/Certamen Coreográfico de Madrid

>  Ensaio aberto de dança
VOID VOID VOID de Antonio Marotta e Maria R. Soares

 Dia 25 . 18.30 horas . Estúdio D1 Musibéria . M/6 anos 
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com
Org: Associação Cultbéria/Musibéria/ Município de Serpa

Encontro da CPCJ . SERPA
Dia 25 . Musibéria  
Org.: Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO
Dia 05 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – GD Amarelejense – Benjamins
Dia 05 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – Moura AC – Benjamins
Dia 05 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – Moura AC – Infantis
Dia 06 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – SCM Aljustrelense – Juvenis
Dia 06 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00h – CA Aldenovense – Barrancos FC – Seniores
Parque Desportivo de Pias
15.00 h - Piense SC – FC Castrense – Seniores
Dia 12 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – Despertar SC – Infantis

agenda cultural e desportiva
Dia 12 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – Moura AC – Infantis
15.00 h – FC Serpa B – CA Aldenovense – Seniores
Dia 13 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – SC Ferreirense – Iniciados
15.00 h – FC Serpa – Imortal – Seniores
Dia 13 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – SCM Aljustrelense – Seniores
Dia 19 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CD Beja – Benjamins
Dia 19 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – FC Serpa – Infantis
Dia 19 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – CF Guadiana – Benjamins
15.00 h – CA Aldenovense – Mértola UC – Seniores
Dia 20 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – Despertar SC – Juvenis
Dia 26 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CA Aldenovense – Infantis
Dia 27 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – FC Castrense – Iniciados
15.00 h – FC Serpa – Juventude de Évora – Seniores
Dia 27 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
15.00 h – CA Aldenovense – UDC Beringelense – Seniores
Dia 27 – Parque Desportivo de Pias 
15.00 h – Piense SC – SC Cuba – Seniores

Torneio de São Martinho de Boccia Sénior . SERPA
Dia 10 . 14.30 horas . Pavilhão Carlos Pinhão
Inscrições até ao dia 2 de novembro, no Gabinete do Movimento associativo e desporto 
da Câmara Municipal de Serpa 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 12 – 15.00 h – CCP Serpa – Zona Azul – SUB 16
Dia 12 – 17.30 h – CCP Serpa – FC Sassoeiros – Seniores

TÉNIS DE MESA . Casa do Povo de Serpa . SERPA
Dia 05 – 18.00 h – CP Serpa – Os Vianenses – Seniores
Dia 26 – 18.00 h – CP Serpa – Boa Hora FC – Seniores

Corrida Sempre Mulher . LISBOA
Dia 13 . Parque das Nações
Com a participação de Tony Carreira, padrinho do evento
Org.:  Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, com o apoio da Câmara 

Municipal de Serpa e Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho

“Bola de Trapos” 
Apresentação de livro de José Saúde . VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dia 19 . 17.30 horas 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

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 

(Antigo Pré-escolar) 
> 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 . SERPA
De segunda a sexta-feira . Piscina Coberta de Serpa 

Natação Sénior . SERPA
Segundas e quartas-feiras . 11.30 h às 12.30 h . Piscina Coberta de 
Serpa 


