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notícias

Gastronomia, circuito dos 
presépios, mercadinhos 

com artesãos, música, e muitas 
atividades destinadas ao público 
infantil, irão marcar o Melhor do 
Natal, em Serpa. A programação 
terá início a 1 de dezembro e irá 
prolongar-se até 7 de janeiro.

Os mais novos vão poder pa-
tinar numa magnifica pista de 
gelo, encantar-se com o Caste-
lo Mágico, e assistir à chegada 
do Pai Natal, com o seu saco de 
presentes. Estará à disposição 
de todos, dentro da cidade de 
Serpa, um comboio que efetua-
rá um circuito entre as ativida-
des, patrocinado pelos comer-
ciantes e empresários de Serpa. 
Os mercadinhos de rua voltam 
a realizar-se ao fim de semana, 
dinamizando o Centro Histórico 
e o Mercado Municipal, permi-
tindo apoiar os artesãos e o co-
mércio local, e paralelamente 
oferecer a possibilidade de ad-
quirir algumas lembranças. As 
tradições gastronómicas desta 
época do ano estarão em des-
taque na restauração local, sob 
o mote SerApetece. 

Do programa destacamos 
o circuito dos presépios, que 
conta com criações de artistas 
locais, nomeadamente em Vale 
de Vargo, com o seu já habitual 
presépio em tamanho real, que 
todos os anos nos surpreende 
com novas criações, pelas mãos 
da Associação Arco-Íris; em Vila 
Verde de Ficalho, com um pre-
sépio criado pelo grupo de ar-
tistas Ficalho Artes, instalado no 
recinto do espaço museológico; 
em Vila Nova de S. Bento, orga-
nizado pela Oficina Sénior de 

Vila Nova de São Bento; e em 
Serpa, com a instalação de uma 
escultura nas imediações da 
muralha. Em Brinches, será ins-
talada uma árvore de Natal com 
quatro metros de altura.

Vários concertos estão agen-
dados para todo o concelho, 
destacando-se os espetáculos 
em igrejas e capelas das várias 
localidades, contando com gru-
pos de cante, acompanhados 
de bandas filarmónicas. Ainda 
na área da música, em Serpa, 
a Banda da Força Aérea, a Ban-
da do Rosal de La Frontera e a 
Banda Filarmónica de Serpa já 
confirmaram a sua participação, 
bem como o Coro de Câmara de 
Beja que dará um Concerto de 
Natal na Igreja de São Paulo. 

O movimento associativo as-
sociou-se a este evento, e irá 
promover diversas atividades no 

concelho, das quais se destaca 
o desfile de Pais Natal Motard, 
com distribuição de lembranças 
às crianças, e ainda um espetá-
culo de patinagem artística, in-
titulado “Ritmos Nossos”, levado 
a cabo pelo Sport Clube de Ser-
pa – Patinagem Artística.

No início do novo ano, em Ser-
pa, decorre o tradicional Cante 
aos Reis, no dia 5 de janeiro, pe-
las ruas da cidade, com a par-
ticipação informal de elementos 
dos grupos corais locais e de 
todas as pessoas que desejem 
participar. O ano novo será ain-
da celebrado com a Orquestra 
do Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo a apresentar o 
Concerto de Ano Novo, no Cine-
teatro Municipal de Serpa. 

 A programação pode ser con-
sultada no site do Município, em 
www.cm-serpa.pt.

Promoção 
de pratos tradicionais

SerpApetece

Masmárrias, Subranfusas e Caldos vão es-
tar disponíveis nos restaurantes do concelho 
de Serpa, durante a semana de 8 a 18 de de-
zembro, num elogio à cozinha de sabores e 
aos produtos locais.

Com o foco na cozinha de significados e de 
memórias, o Município de Serpa promove a 
iniciativa “SerpApetece – culinária, cultura e 
natureza”, que tem como objetivo promover e 
divulgar o património natural e histórico-cul-
tural numa perspetiva de sustentabilidade e 
de estímulo à economia e ao turismo ao lon-
go de todo o ano.

Serão quatro os momentos altos do Ser-
pApetece, valorizando a gastronomia local, 
enquanto património cultural e criando opor-
tunidades de juntar a natureza à inovação, a 
partir dos produtos autênticos e autóctones 
com elevados padrões de qualidade, confe-
cionados por profissionais de mão cheia.

O primeiro momento vai decorrer de 8 a 18 
de dezembro, em parceria com os empresá-
rios do setor do turismo e do agro-alimen-
tar.  Masmárrias, Subranfusas (também co-
nhecidas como Sopas de Santa Teresinha) e 
Caldos, são pratos confecionados à base de 
pão, alho, azeite, poejos e outras ervas aro-
máticas, aos quais se acrescenta, conforme 
os casos, toucinho, batatas, tomate ou outros 
ingredientes, e constituem algumas das pro-
postas deste primeiro momento, valorizando 
as receitas antigas que foram apuradas pela 
experiência dos tempos de que resultaram 
pratos típicos do concelho de Serpa.

SerpApetece continuará em fevereiro de 
2023, com a Semana Gastronómica do Queijo, 
e nos meses seguintes, seguindo as épocas 
próprias, com os Aljaramolhos, Lavadas, Mi-
gas de Assobio, Migas Gatas e Migas Canhas.

O evento pretende abrir o apetite e des-
pertar a curiosidade para descobrir um des-
tino qualificado e sustentável, com inúmeras 
possibilidades de experiências turísticas in-
tegradas.

Agora que já despertamos a atenção e, es-
peramos nós, o apetite, informamos que em 
breve será apresentado o programa SerpA-
petece a incluir nas atividades de Natal do 
Município de Serpa.

Campanha de recolha de brinquedos e 
Campanha para evitar o desperdício de 
materiais nesta quadra
 

O Natal em Serpa terá também preocupa-
ções sociais e ambientais, pelo que a Câmara 
Municipal está a promover duas campanhas 
distintas, uma de recolha de brinquedos, 
que serão entregues a crianças de famílias 
mais desfavorecidas, e uma campanha que 
pretende minimizar o desperdício de mate-
riais, intitulada “Menos embalagens, menos 
papel = Melhor Ambiente”.

Viver 
o melhor do Natal 

em Serpa

Dinamização e animação

Viver o melhor do Natal 
em Serpa
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O
s resultados definitivos do 
Censos 2021, agora divulga-
dos, confirmam aquilo que 
já sabíamos:  o Alentejo foi 
a região portuguesa onde a 

população residente mais diminuiu, associada 
a baixos indicadores socioeconómicos. Esta 
diminuição da população residente é uma 
tendência estrutural e é um dos maiores de-
safios que se colocam ao nosso futuro coleti-
vo. Porque, por mais que as autarquias locais 
cumpram o seu papel, este esforço não tem 
sido correspondido com as opções políticas 
do Poder Central, o qual deveria ter um papel 
determinante em matéria de desenvolvimen-
to regional e coesão territorial. O adiamento 
sucessivo das decisões sobre a construção 
de infraestruturas essenciais, tais como as 
acessibilidades e a mobilidade (estradas, fer-
rovia, aeroporto, transportes públicos), o de-
sinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, 
na educação e outros serviços públicos, a fal-
ta de condições para criação e manutenção 
de emprego, tem dado os resultados que co-
nhecemos.  Sobretudo, é preciso uma estraté-
gia territorial diferenciada, capaz de valorizar 
os recursos de cada território, capacitando-os 
para atrair atividades e pessoas. Com políticas 
públicas com dimensão territorial e estraté-
gias realistas, que possam acrescentar valor 
a cada um dos territórios, fazendo com que 
sejam melhores locais para viver e trabalhar 
e contribuindo assim para o desenvolvimento 
do país, no seu todo. Uma estratégia centrada 
no aproveitamento das capacidades endóge-
nas e de valorização dos ativos próprios de 
cada território.

Porque há pessoas e futuro fora das áreas 
metropolitanas. E por isso, também, o forta-
lecimento da capacidade de intervenção do 
poder local tem de ser prioridade, criando 
condições para canalizar recursos financeiros 
para o exercício plenos das competências das 
autarquias locais e com o arranque do pro-
cesso de regionalização. Trata-se de criar sus-
tentabilidades para estes territórios. 

EDITORIAL
O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL TEM DE 
SER UMA PRIORIDADE 
NACIONAL

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Momento da abertura das Talhas, em Vila de Frades

Acessibilidades em debate

Autarcas solicitam 
a realização de Fórum 

João Efigénio Palma, Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa, ao lado dos presidentes 
de Câmara do distrito de Beja, 
eleitos pela CDU, entregaram, 
no passado dia 14 de novembro, 
uma declaração sobre acessi-
bilidades, no decurso de uma 
reunião do Conselho Intermu-
nicipal da Cimbal (Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alente-
jo), intitulada “Uma mão cheia de 
nada, outra de coisa nenhuma”.

Os autarcas afirmam na de-
claração que “as autarquias lo-
cais, têm ao longo dos tempos 
e no essencial cumprido o seu 
papel na promoção da satisfa-
ção das necessidades das po-
pulações, na realização de inú-
meras obras em várias áreas”, 
mas “tal esforço não tem sido 
inteiramente correspondido 
com as opções que têm sido 
tomadas por sucessivos gover-
nos, que se têm caraterizado 
por abandonar a região e não 
cumprir as eternas e sempre 
adiadas promessas na cons-
trução de infraestruturas que 
possam impulsionar o desen-
volvimento regional”.

Para os eleitos, as “questões 
relacionadas com as acessibili-
dades e a mobilidade são neste 
caso um exemplo paradigmáti-

co. As estradas que atravessam 
a região necessitam de inter-
venções urgentes e de uma 
perspetiva da sua qualificação 
e melhor correspondência com 
os tempos atuais. A ferrovia 
continua também a necessi-
tar de melhorias substanciais 
e os transportes colocados à 
disposição são insuficientes e 
de má qualidade. O Aeroporto 
de Beja tarda em cumprir o seu 
papel primordial e os avanços 
verificados ainda que positivos, 
estão muito aquém do que é 
possível e desejável”.

Pelo que foi dito, os presi-
dentes eleitos pela CDU levan-
taram a questão da realização 
dum estudo sobre o Aeroporto 
e a sua ligação às acessibilida-
des. Contudo, o Conselho Inter-
municipal da Cimbal avançou 
para um processo de reuniões 
com diversas entidades que 
culminou com a deslocação 
de representantes da Cimbal 
a uma reunião com o Ministro 
das Infraestruturas.

Das conclusões saídas desta 
reunião, os eleitos retiram: “uma 
marcha lenta em termos de 
concretização das infraestru-
turas onde se incluem muitas 
manobras de inversão de mar-
cha. Em termos práticos atira-

-se para as calendas gregas as 
obras parcelares que se preten-
dem fazer no IP8, atira-se para 
o final do decénio a conclusão 
da eletrificação da linha entre 
Casa Branca e Beja, ignora-se 
a restante linha que nos liga ao 
Algarve, remete-se para estu-
dos a questão da ligação ao Ae-
roporto, esquece-se a interven-
ção geral que se tem de fazer 
em todo o IP8, não se fala nas 
restantes estradas da região, e 
quanto ao Aeroporto empurra-
-se a responsabilidade de umas 
entidades para as outras”.

Os autarcas concluíram que, 
das diligências tomadas, o re-
sultado é “uma mão cheia de 
nada e outra de coisa nenhu-
ma”.  E assim, lançaram um 
desafio a todos os responsá-
veis governamentais: “Organi-
ze-se um Fórum em Beja, com 
a presença de Ministros, dos 
administradores da IP, da Vinci, 
da Refer, da CP, convidem-se 
os operadores de transporte 
aéreo, as câmaras municipais, 
tendo como objetivo um com-
promisso claro e objetivo com 
a região. Não para o futuro, mas 
para já. Antecipando os prazos 
previstos. Alargando as inter-
venções anunciadas. Fazendo 
o que falta fazer”. 

Serpa integra candidatura

Vinho de Talha
João Efigénio Palma, Presidente da autar-

quia, representou Serpa, no passado dia 11 
de novembro, na Vidigueira, no I Encontro 
da Candidatura Vinho da Talha a Património 
Cultural Imaterial da Humanidade.

No Encontro foi apresentado o ponto de 
situação sobre a candidatura ao Inventário 
Nacional do Património Cultural Imaterial, 
do processo de fabrico do vinho da Talha, 
devendo o dossiê da candidatura ser sub-
metido à Comissão Nacional da Unesco, 
pela autarquia da Vidigueira, num processo 
apoiado, entre outros, pela Câmara Munici-
pal de Serpa. Foi ainda efetuado o ponto de 
situação da “Rota do Vinho da Talha”.
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O Município de Serpa asso-
ciou-se à comemoração do 
centenário do nascimento de 
José Saramago, Prémio Nobel 
da Literatura, promovendo vá-
rias iniciativas, que decorrerão 
até ao início de dezembro. 

Durante o mês de novembro 
a exposição “Voltar aos pas-
sos que foram dados”, esteve 
patente ao Público,  na Biblio-
teca Municipal Abade Correia 
da Serra, organizada pela Câ-
mara Municipal de Serpa em 
parceria com a Fundação José 
Saramago. A exposição, criada 
pela Fundação José Saramago, 
comemora o centenário com o 
propósito de permitir um con-
tacto de iniciação ou de revisão 
com a literatura e com o pen-
samento de José Saramago, 
bem como com o seu legado 
cultural e cívico.  

Decorreram nos dias 16 e 
17 de novembro sessões de 
mediação de leitura da obra 
de Saramago, “A Bagagem do 
Viajante”, uma compilação de 
crónicas que José Saramago 
publicou no “Jornal do Fundão” 
e no diário “A Capital”, em que 
reflete sobre a sua biografia e 

alguns dos temas que o acom-
panharam ao longo dos seus 
oitenta e sete anos de vida. 
Destinadas a leitores maiores 
de 16 anos, realizaram-se na 
Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, dirigidas aos 
alunos da Academia Sénior 
de Serpa, Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de 
Serpa e Escola Secundária de 
Serpa. 

No dia 3 de dezembro irá 
realizar-se, pelas 17.00 horas, 
igualmente na Biblioteca de 
Serpa, o espetáculo “Nesta es-

quina do tempo com Sarama-
go”, onde serão declamados 
poemas de José Saramago, 
por alunos da Escola Secun-
dária de Serpa, acompanhados 
pela bailarina Patrícia Esteves.

O Grupo de Teatro da Escola 
Secundária de Serpa, (En)Cena, 
levará ao palco do Cineteatro 
Municipal de Serpa a peça “A 
Bagagem do José Viajante”, no 
dia 4 de dezembro, pelas 16.30 
horas, fechando as celebra-
ções do centenário do Nobel 
da Literatura. 

n

Serpa acolheu, de 2 a 15 de 
novembro, o projeto cultural 
e educativo Erasmus +, que 
contou com a participação de 
24 estudantes de cinco países 
(Portugal, Bulgária, Itália, Tur-
quia e Federação Russa). Du-
rante estes dias realizaram-se 
sessões de trabalho e houve 
lugar a momentos de interação 
com a comunidade educativa. 

O projeto, denominado “Thea-
tre can help”, é financiado pela 
Comissão Europeia e coorde-

nado pelo AL Teatro, Associa-
ção Cultural. 

Esta é a segunda vez que 
Serpa recebe um Erasmus + 
com a coordenação do AL Tea-
tro. Em 2018, em parceria tam-
bém com o Município de Serpa, 
o projeto “Migration or World 
Citizenship?” recebeu o Prémio 
Europeu de Boas Práticas.

O grupo que integrou este 
projeto foi recebido nos Paços 
do Concelho pelo vice-presi-
dente da autarquia, Carlos Alves.

notícias

Alunos do concelho participaram nas comemorações 

Nobel da literatura comemorado em Serpa 

Centenário 
de José Saramago 

Teatro em Serpa

Cenas 
de novembro

De 4 a 20 de novembro decorreu em Ser-
pa, pelo oitavo ano, o ciclo de teatro Cenas 
de Novembro, promovido pela companhia 
de teatro Baal 17. 

O Cineteatro Municipal de Serpa acolheu 
seis espetáculos de teatro, três para um pú-
blico adulto, apresentados às sextas-feiras, 
seguidos de conversas entre os artistas e o 
público, e três espetáculos para crianças e 
famílias, realizados nos domingos à tarde. 
Os mesmos foram apresentados por compa-
nhias de norte a sul do País, nomeadamente 
o Projecto Ruínas, de Montemor-o-Novo, a 
Asta – Teatro e Outras Artes, da Covilhã, a 
Fértil, de Vila Nova de Famalicão, o Teatro 
Art’Imagem, da Maia, a Imaginar do Gigante, 
de Esmoriz, e o Lobby Teatro, de Lisboa. 

De referir a peça Efeito Berbereta, da 
companhia de teatro Imaginar do Gigante, 
que desenvolveu uma residência de criação 
artística com jovens em Serpa, para constru-
ção do espetáculo.

Erasmus +

Câmara recebe 
estudantes 

Estudantes nos Paços do Concelho 

A-do-Pinto

Mostra 
de Doçaria

A Mostra de Doçaria de A-do-Pinto já tem data 
marcada e realizar-se-á nos dias 10 e 11 de de-
zembro, no Salão Polivalente da localidade.

Promovida pela União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo, conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Serpa.

Para mais informações consultar programa 
próprio.

Programa
Dia 10, sábado
15.00h – Animação circulante pelo Grupo de 

Bombos Alen’Ritmo, de Vila Nova de 
São Bento

15.00h – Abertura Oficial da Feira
17.00h – Atuação do grupo “Além Cajon” 
21.30h – Atuação da Banda “Cristais da Noite”
  
Dia 11, domingo
10.00h – Caminhada “Do céu à serra”, do pro-

grama municipal “Vamos conhecer o 
concelho... a pé”

10.00h – Abertura dos stands
17.00h – Espetáculo musical com:

> Grupo Coral Feminino Madrigal
> Rancho de Cantadores de Aldeia  
Nova de São Bento

18.00h – Atuação do Grupo Musical Cruzeiro, de 
Vila Nova de São Bento

20.30h – Encerramento da VIII Mostra de Doçaria
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Barrancos

Seminário 
sobre Turismo

“Turismo Transfronteiriço no Alentejo – A rea-
lidade das Rotas Transfronteiriças e a Potencia-
lidade do trabalho conjunto entre Portugal e Es-
panha” foi o tema de um seminário realizado em 
Barrancos, no passado dia 8 de novembro, no 
qual o Presidente da Câmara Municipal de Serpa, 
João Efigénio Palma, esteve presente.

Nos diversos painéis do seminário, participa-
ram, entre outros, Leonel Rodrigues, presidente 
da Câmara Municipal de Barrancos; Pedro Pires 
Dias, vice-presidente do Turismo do Alentejo 
ERT; Antonio Rodrigues Guillén, do Município de 
Aroche (Espanha) e António Lacerda, da Agência 
Regional de Promoção Turística do Alentejo.

 

Combate às alterações climáticas

Sombreamento 
da Praça da República  
A Praça da República, 

em Serpa, conta com 
várias estruturas de som-
breamento, instaladas com o 
objetivo de contrariar o efei-
to de ilha de calor, criando 
condições mais favoráveis à 
estadia de munícipes e visi-
tantes durante os meses mais 
quentes.

A solução consistiu na ins-
talação de guarda-sóis de 
generosas dimensões, pro-
movendo a melhoria das 
atuais zonas de esplanada 
dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas exis-
tentes na Praça, uniformizan-
do as estruturas, e foram ain-
da instaladas várias floreiras 
e repostos os bancos públi-
cos.  Estes elementos vieram 
juntar-se aos repuxos, insta-
lados meses antes, e contri-
buíram ainda para criar uma 
dinâmica visual contempo-
rânea neste espaço nobre da 
cidade de Serpa, tornando-o 
mais aprazível. 

O sombreamento da Pra-
ça da República Serpa é 
uma das ações que integra 
a candidatura “Terra Forte 
no Ambiente: adaptação às 
alterações climáticas”, cujo 
investimento total elegível é 
de 200 999,14 euros, e conta 

com uma comparticipação fi-
nanceira da União Europeia/
Fundo de Coesão, no âmbito 
do Poseur, no montante de 
150 749,36euros.

n

Vinho, cultura 
e gastronomia

Mostra Pias
De 16 a 18 de dezembro realiza-se a Mostra Pias, 

nas antigas instalações da UCP Esquerda Vencerá. 
De entrada gratuita, é organizada pela Junta 

de Freguesia de Pias e conta com o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa.

Para mais informações consultar programa 
próprio.

Programa
Dia 16, sexta-feira
18.00h - Abertura da Mostra Pias
19.00h - Animação infantil (Espaço Criança)
22.00h - Pias entre Cantos
01.00h - DJ Peter Petta I Pena Kid

Dia 17, sábado
09.00h - Por Adegas e Vinhas
15.00h - Colóquio “Da Antiguidade à Modernida-

de no vinho”
16.30h - Prova comentada de vinhos
18.00h - Showcooking com Chef Martin Fialho
18.00h - Animação infantil (Espaço Criança)
22.00h - Raya
00.00h - Akunamatata
02.00h - Sunlize | DJ Reis

Dia 18, domingo
09.00h - Passeio BTT
09.30h - Vamos conhecer o concelho...a pé “Da 

Adega ao Vinho” 
11.00h - Animação infantil (Espaço Criança)
13.00h - Almoço Pieiro 
15.00h - Atividade Culinária para crianças com 

Renato Salgueiro
16.30h - Prova Comentada de Vinhos
18.00h - Showcooking com Renato Salgueiro
20.00h - Uma Espécie de Cante “Paulo Ribeiro 

& Os Camponeses de Pias convidam 
amigos”

Requalificação da Praça tornou-a ainda mais aprazível

Municípios do Cavalo

Serpa assina protocolo 
Francisco Godinho, vereador 

da Câmara Municipal de Ser-
pa, esteve na Golegã, a assinar 
o protocolo de constituição da 
Associação dos Municípios Por-
tugueses do Cavalo. O evento 
teve lugar no passado dia 10 de 
novembro, na Feira Nacional da 
Golegã.

Este protocolo permite agora 
avançar com todos os requisi-
tos legais para a constituição 
efetiva da associação. 

Além de Serpa, os municí-
pios da Golegã, Ponte de Lima, 
Alter do Chão, Almeida, Barce-
los, Esposende, Fundão, Lagoa, 
Santarém, Valongo, Viana do 
Alentejo, Vila Franca de Xira, 
Vila Pouca de Aguiar, a Federa-
ção Equestre Portuguesa, As-
sociação Nacional de Turismo 

Equestre e a Associação Portu-
guesa de Criadores do Cavalo 
Puro Sangue Lusitano também 
assinaram o documento.

Os principais objetivos desta 
associação são promover a ati-
vidade equestre e as relações 
entre territórios com tradição 
equestre a nível nacional e in-

ternacional; dinamizar as ati-
vidades desportivas, econó-
micas e turísticas associadas 
ao sector equestre e realizar 
ações que permitam um co-
nhecimento recíproco e inter-
câmbios culturais entre os mu-
nicípios do cavalo associados.

n

Vários municípios estiveram representados
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O Serviço Municipal de Pro-
teção Civil de Serpa (Smpcs) 
apresentou, no dia 10 de no-
vembro, o Programa Munici-
pal de Sensibilização “Comu-
nidade e os riscos… preparar, 
educar para proteger”, junto 
da comunidade escolar. A 
apresentação decorreu nas 
novas instalações do Serviço 
e contou com a presença de 
representantes das escolas, 
da Guarda Nacional Republi-
cana, dos Bombeiros Volun-
tários de Serpa e da MeteoA-
lentejo.

O programa, elaborado pelo 
Serviço Municipal de Prote-
ção Civil (SMPC), tem como 

objetivo desenvolver o co-
nhecimento e sensibilizar os 
jovens para uma cultura de 
prevenção, autoproteção e 
educação para o risco, atra-
vés de formas de mitigação e 
boas práticas, bem como tor-

nar o concelho de Serpa mais 
resiliente, consciente dos ris-
cos que enfrenta, e dotado de 
infraestruturas e serviços or-
ganizados para minimizar os 
efeitos de um acidente grave 
ou de uma catástrofe.

notícias

Várias entidades estiveram presentes nas novas instalações do SMPCS

II Encontro 
Intermunicipal

Bibliotecas 
Públicas

O Município de Serpa esteve representa-
do por Miguel Bentes, diretor da Biblioteca 
Municipal Abade Correia da Serra, no II En-
contro Intermunicipal de Bibliotecas Públi-
cas, que se realizou em Mértola, nos dias 3 
e 4 de novembro.

O encontro pretendeu constituir um mo-
mento para refletir sobre as Redes que se 
têm vindo a desenvolver, o seu relaciona-
mento com as suas comunidades, os proje-
tos em comum e o seu potencial impacto no 
desenvolvimento territorial, a cooperação e 
as boas práticas. 

A rede de Bibliotecas da Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (Dglab), 
que organizou este encontro, agrega 15 re-
des Intermunicipais de Bibliotecas Públicas, 
das respetivas Comunidades Intermunici-
pais, e conta com mais de 130 inscritos. 

Queijarias de Serpa

Distinções 
nacionais

Duas queijarias do concelho de Serpa foram 
recentemente distinguidas pela qualidade dos 
seus produtos, a Queijaria Guilherme e a Cura-
doria 100 Histórias.

No caso da Queijaria Guilherme, o Queijo 
Fresco Atabafado Guilherme foi um dos ven-
cedores do concurso Queijos de Portugal 2022, 
promovido pela Associação Nacional dos In-
dustriais de Lacticínios. Para além do primeiro 
lugar, obteve ainda uma menção honrosa, na 
mesma categoria, de queijo fresco atabafado, 
bem como uma menção na categoria de cabra, 
cura normal. A concurso estiveram 182 queijos 
de diferentes regiões portuguesas, divididos 
em 23 categorias.

Por seu lado, o requeijão produzido pela 
Curadoria 100 Histórias obteve a medalha de 
bronze no 12.º Concurso Nacional de Queijos 
Frescos Tradicionais Portugueses, realizado 
pelo Centro Nacional de Exposições e Mer-
cados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, em 
conjunto com a Qualifica/oriGIn Portugal. O 
concurso, cujos principais objetivos passam 
por premiar, promover, valorizar e divulgar os 
queijos frescos tradicionais portugueses, de-
correu no dia 9 de março, mas os resultados só 
recentemente foram tornados públicos. 

Aos produtores, o Município de Serpa ende-
reça os parabéns.

Comemorações do 27.º aniversário

Parque Natural 
do Vale do Guadiana 
O Parque Natural do Vale 

do Guadiana (Pnvg) ce-
lebrou o 27.º aniversário no dia 
18 de novembro, e, para assina-
lar a ocasião, realizaram-se vá-
rias iniciativas. 

De 14 a 26 esteve patente a 
exposição “Papel da sociedade 
na gestão das áreas protegidas: 
caso do Parque Natural do Vale 
do Guadiana”, no IPBeja. O fil-
me “O Montado” foi exibido no 
dia 14 de novembro, no Cine-
teatro Marques Duque. No dia 
16, apresentou-se o estudo e 
inventariação da flora e insetos 
do Pnvg Campus Alsud/Centro 
Experimental para a Gestão dos 
Recursos Cinegéticos e Biodi-
versidade, a que se seguiu um 
encontro de agricultores do 
Projeto +SOLO+VIDA-Boas práti-
cas no Pnvg, na Sede da Asso-
ciação de Defesa do Património 
de Mértola. 

O Museu do Cante, em Serpa, 
recebeu, no dia 17, a exibição 
dos documentários “Guadiana 

Selvagem” e “Territórios do Lin-
ce”. No dia 18, o documentário 
“Guadiana Selvagem” teve mais 
uma exibição, desta feita na 
Escola Profissional Alsud, em 
Mértola

No dia 19 realizaram-se pas-
seios guiados pelo Parque 
Natural do Vale do Guadiana, 
incluindo um passeio pelo per-
curso interpretativo da futura 

Estação da Biodiversidade de 
Serpa.

O Parque Natural do Vale do 
Guadiana localiza-se em terri-
tórios pertencentes aos Muni-
cípios de Serpa e Mértola, e as 
áreas protegidas contam com 
co-gestão de várias entidades, 
entre as quais o Município de 
Serpa.

n

Apresentação do Plano

Sensibilizar as escolas 
do concelho 

Comemoração incluiu visita à futura Estação da Biodiversidade de Serpa
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No âmbito do programa Eco 
Escolas foi assinalado no con-
celho, no dia 17 de novembro, 
o Dia Eco, que este ano decor-
reu em simultâneo com o has-
tear da bandeira Eco Escolas, 
o corta-mato escolar, o Dia 
Mundial do Não Fumador e o 
centenário do nascimento de 
José Saramago. 

A vereadora com pelouro 
da educação, Odete Borra-
lho, esteve presente nas ini-
ciativas, que contaram com a 
participação de professores, 
alunos, pessoal não docente, 
pais e encarregados de edu-
cação, e com a colaboração 
dos Bombeiros Voluntários de 
Serpa e da Câmara Municipal 
de Serpa. 

Em Pias, na Escola Básica, 
realizou-se uma sessão de 
sensibilização sobre a escas-
sez da água, o corta-mato 
escolar, um mercadinho bio, 
uma atividade de cantigas de 

roda tradicionais, o hastear 
da bandeira Eco escolas, e 
a plantação de uma oliveira, 
que assinalou simbolicamen-
te o centenário do Nobel da 
Literatura. Em Serpa, na Es-
cola Abade Correia da Serra, 
as iniciativas incluíram o cor-

ta-mato escolar, o hastear da 
bandeira Eco Escolas, uma 
interpretação do hino Eco Es-
colas e do rap “Dia Mundial do 
Não Fumador”, e encerraram 
igualmente com a plantação 
de uma oliveira, alusiva ao 
centenário de José Saramago.

notícias

Exercícios envolveram os alunos 

Assinalado nas escolas

Dia Eco 

Campanha de sensibilização

A escassez da água  
A Comunidade Intermunici-

pal do Baixo Alentejo (Cimbal) 
e a Agência Portuguesa do Am-
biente encontram-se a promo-
ver, desde o dia 14 de outubro, 
a campanha “A Escassez da 
Água”. Financiada pelo Fundo 
Ambiental, decorre sob o tema 
“Água, cada gota conta!”, e abor-
da os impactos específicos do 
problema da escassez de água 
na região do Baixo Alentejo. 

O Município de Serpa asso-
ciou-se a esta campanha, com 
o intuito de sensibilizar a popu-
lação para a necessidade de re-
duzir o consumo e adotar com-
portamentos sustentáveis.

Destinada ao público em ge-
ral, foca-se, contudo, nos fre-
quentadores de centros de dia, 
lares, creches e escolas. Assim, 
a comunidade escolar, desde o 
pré-escolar ao 1.º ciclo, os uten-
tes de IPSS’s e das universida-
des sénior vão receber a visita 
do humorista e contador de his-

tórias Jorge Serafim. Para além 
das histórias e contos sobre a 
poupança de água que serão 
partilhados pelo humorista terá 
lugar uma atividade lúdica e de 
sensibilização para a poupança 

de água, bem como a oferta/
atribuição de redutores de cau-
dal para torneiras, chuveiros e 
autoclismos.

n

Serpa associou-se a esta importante campanha para poupança de água

Exercício sísmico

A Terra Treme
O exercício nacional “A Terra Treme” reali-

zou-se no dia 9 de novembro. Em Serpa, vá-
rias foram as escolas que aderiram ao mes-
mo, sendo que na Escola Abade Correia da 
Serra, o exercício envolveu toda a comunida-
de escolar, a estrutura distrital da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, o 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Serpa, 
os Bombeiros Voluntários de Serpa e a Guar-
da Nacional Republicana. Carlos Alves, vice-
-presidente da autarquia e responsável pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil, partici-
pou no simulacro. 

Com a duração de apenas um minuto, os 
participantes foram convidados a executar 
os três gestos que salvam: baixar, proteger 
e aguardar. Posteriormente procedeu-se à 
evacuação dos alunos das salas, com a si-
mulação de socorros a vítimas.

O objetivo desta iniciativa, que se realiza a 
nível nacional, é alertar para o risco sísmico e 
para a importância de comportamentos sim-
ples que os cidadãos devem adotar em caso 
de sismo, e que podem salvar vidas.

Retoma da interrupção 
do serviço

Abastecimento
de água

O Município de Serpa faz saber que, a par-
tir de janeiro de 2023, irá retomar o proce-
dimento de interrupção do fornecimento de 
água por facto imputável ao utilizador, dando 
cumprimento ao artigo 19.º do Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água do Mu-
nicípio de Serpa.

A autarquia suspendeu o procedimento de 
interrupção do abastecimento na sequência 
do decreto-lei n.º 56-B/2021, de 7 de julho, 
que proibiu a suspensão do fornecimento 
de serviços essenciais, como água, luz, gás 
e telecomunicações, até março de 2022, no 
âmbito das medidas para mitigar o impacto 
da pandemia de Covid-19.

Plantação de oliveira no âmbito do centenário de José Saramago
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cante

Apresentação do livro Pelos Trilhos do Cante

Festa do Cante 2022

Cante como Património 
da Humanidade
Após o arranque das co-

memorações da Festa 
do Cante 2022, a 28 de 

outubro, com o espetáculo de 
apresentação do CD Alentejo 
Ensemble, pelo Rancho de Can-
tadores de Paris, as iniciativas 
prosseguiram durante o mês de 
novembro, em Serpa e Lisboa.

No dia 5 de novembro teve lu-
gar a apresentação do livro “Pe-
los Trilhos do Cante”, de Simão 
Miranda, no Museu do Cante 
Alentejano, em Serpa, com as 
participações do Grupo Coral da 
Adega de Vidigueira, Cuba e Alvi-
to e do Grupo Coral Os Alenteja-
nos da Damaia. 

No mesmo espaço realizou-se 
também, no dia 12, a apresenta-
ção do livro “Práticas da Cultura 
na Raia do Baixo Alentejo, Uto-
pias, Criatividade e Formas de 

Resistência”, da autoria de Dulce 
Simões. A apresentação esteve 
a cargo do antropólogo Paulo 
Lima e do editor Fernando Mão 
de Ferro, contando com um mo-
mento de Cante, pelo Grupo Co-
ral Os Arraianos de Vila Verde de 
Ficalho. 

A exposição “Natureza Morta”, 
uma mostra de fotografia da au-
toria de José Manuel Rodrigues, 
cedida pela Direção Regional de 
Cultura do Alentejo, inaugurou no 
dia 17 de novembro, e ficará pa-
tente até 31 de dezembro. Reúne 
fotografias captadas em 2020 e 
2021, que pretendem documen-
tar a profunda alteração da pai-
sagem e a destruição sistemática 
do património cultural na região 
do Alentejo, sensibilizando o pú-
blico para o tema.

A Casa do Alentejo, em Lis-

boa, foi igualmente palco desta 
celebração, acolhendo a apre-
sentação do CD “Cantares do 
Alentejo”, uma obra do maestro 
e compositor Fernando C. Lapa 
para guitarras clássicas, do pro-
jeto Cante Alentejano com Eru-
dição, interpretado pelo Bracara 
Augusta Guitar Trio. O espetáculo 
contou com a participação espe-
cial do Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa.

No dia 26, os grupos corais do 
concelho levaram o Cante às di-
versas localidades, participando 
em várias rotas.

A encerrar as celebrações, rea-
lizou-se, no Cineteatro Municipal 
de Serpa, a cerimónia oficial do 
VIII aniversário da Inscrição do 
Cante Alentejano na Lista Repre-
sentativa do Património Cultu-
ral Imaterial da Humanidade da 

Unesco. A iniciativa levou a palco 
o Grupo Coral e Etnográfico da 
Casa do Povo de Serpa, o Rancho 
Coral e Etnográfico de Vila Nova 
de São Bento, o Grupo Coral Os 
Arraianos de Vila Verde de Fica-
lho, o Rancho Coral e Etnográfico 
Os Camponeses de Vale de Var-
go, o Rancho Coral e Etnográfico 
Os Camponeses de Pias com o 
convidado Vitorino, o Rancho Co-
ral Feminino Papoilas do Enxoé, o 
Grupo Coral Feminino Madrigal, 
o Grupo Coral Feminino Flores 
do Chança, o Grupo Coral Fe-
minino As Ceifeiras de Pias e as 
convidadas Ana Santos e Celina 
da Piedade e o Grupo Coral e Et-
nográfico da Academia Sénior de 
Serpa que convidou o Grupo de 
Teatro (En)Cena. 

n

Obra de Dulce Simões foi apresentada no Museu do Cante

Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho Momento da inauguração da exposição Natureza Morta Espetáculo de apresentação do CD Alentejo Ensemble

Cerimónia oficial contou com a participação de dezenas de cantadores
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cante

Presidente da autarquia, João Efigénio Palma, deu início às comemorações da Festa do Cante 2022

Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias e Vitorino Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, Lisboa

As Ceifeiras de Pias com Celina da Piedade e Ana Santos Grupo Coral Feminino Flores do Chança Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento

Grupo Coral Feminino Madrigal Grupo da Academia Sénior com alunos do (En)Cena Em Vale de Vargo grupo masculino e feminino atuaram juntos
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cultura

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Cabeceira de sepultura

A última peça do mês de 2022 apresenta uma imagem 
icónica da história de Serpa durante o período medieval. 

Trata-se de uma cabeceira de sepultura, também de-
signada como estela discoide, devido ao formato tipo dis-
co do seu topo e que foi recolhida no Largo do Salvador, 
em Serpa. 

Durante o período medieval os adros das igrejas ser-
viam como cemitérios e estas estelas assinalavam as 
campas, mas não identificavam o defunto. A parte discoi-
de ficava acima do terreno e uma outra parte em forma de 
espigão era fixada no solo. Normalmente exibem no disco 
uma decoração com cruz que pode assumir formas muito 
diferentes, como a cruz grega, a cruz latina, com braços 
curvilíneos, entre outras. 

Na outra face é também habitual surgirem gravadas 
imagens referentes a objetos que se relacionariam com a 
atividade exercida pelo defunto, como um arado de lavra-
dor, um alicate de ferreiro, entre muitas outras profissões. 

No caso da estela do Largo do Salvador, observa-se 
uma besta, representando um besteiro, sem dúvida um 
ofício de grande prestígio em Serpa, que possuía uma das 
mais distintas milícias de besteiros do país ao reinado de 
D. Dinis e que foi agraciada com vários privilégios pela sua 
organização e capacidade bélica.  

Cabeceira de sepultura do período medieval 
(Largo do Salvador, Serpa)
Museu Municipal de Arqueologia

Investigação recente

Descobertas 
arqueológicas 

Durante o mês de outubro realizou-se 
uma campanha de investigação arqueo-
lógica dedicada à caraterização de re-
cintos de fossos pré-históricos no con-
celho de Serpa.

Os trabalhos, apoiados pela Câma-
ra Municipal de Serpa e desenvolvidos 
pela ERA Arqueologia, estiveram a cargo 
de António Carlos Valera, investigador 
do ICArEHB-Universidade do Algarve e 
do Núcleo de Investigação Arqueológica 
daquela empresa e de Tiago do Pereiro 
(ERA Arqueologia) e incidiram na execu-
ção de prospeções geofísicas, ou seja, 
com métodos não intrusivos, que permi-
tem algo semelhante a uma radiografia 
do subsolo.

Estas prospeções geofísicas centraram 
atenções no sítio do Monte da Lage, an-
teriormente detetado através de imagens 
de satélite, e em São Brás 3, um sítio há 
muito conhecido e referenciado como 
um povoado pré-histórico, ambos locali-
zados na União das Freguesias de Serpa.

As prospeções geofísicas permitiram 
identificar no Monte da Lage, um recinto 
com pelo menos quatro fossos, três dos 
quais com lobulados padronizados (o 
que confere aos recintos um aspeto de 
flor) e suscitar a possibilidade de exis-
tirem no mesmo local outros recintos 
mais pequenos, revelando uma regula-
ridade de construção.

No entanto, as principais novidades 
surgiram no levantamento efetuado em 
São Brás 3, que revelou um complexo 
conjunto de recintos de fossos, uns de 
grandes dimensões, com áreas de mais 
de uma dezena de hectares, e outros, 
circulares e concêntricos, que delimi-
tam áreas mais pequenas e descentra-
das.  Trata-se, sem dúvida, de um dos 
grandes complexos de recintos conhe-
cidos em território nacional, certamen-
te com uma longa cronologia e várias 
fases construtivas ainda em estudo. Os 
trabalhos realizados, abrangendo ape-
nas uma parcela do sítio, permitiram de-
monstrar a dimensão, complexidade e 

importância deste sítio arqueológico, o 
qual será agora encarado de forma dife-
rente em termos do seu valor patrimo-
nial e científico.

Os novos dados irão servir para ela-
borar publicações científicas, que per-
mitem afirmar ainda mais a importância 
da região de Serpa no contexto dos re-
cintos pré-históricos peninsulares. Estes 
resultados demostram também grande 
relevância face à pressão criada por inú-
meros projetos de agricultura intensi-
va que limitam seriamente, no futuro, a 
possibilidade de investigar mais apro-
fundadamente este importante conjunto 
de vestígios arqueológicos.

O objetivo principal destas ações 
prende-se com a deteção e carateriza-
ção de recintos de fossos pré-históricos, 
que funcionariam como espaços ceri-
moniais e de congregação das popula-
ções do Neolítico e da Idade do Cobre 
que habitavam a região. Estes recintos 
são constituídos por fossos escavados 
na rocha e apresentam formas e dimen-
sões muito variadas, podendo ocupar 
apenas alguns metros quadrados, ou até 
mais de 20 hectares.

No concelho de Serpa existe uma das 
maiores concentrações e variedade de 
recintos de fossos em território nacional, 
e tem merecido particular atenção, quer 
do município, quer da equipa de inves-
tigação. 

Os trabalhos realizados, surgem na 
sequência de outras ações desenvolvi-
das em 2019, que na altura permitiram a 
deteção e caraterização de novos sítios 
como Borralhos, em Vila Nova de São 
Bento e Folha do Ouro, na antiga fregue-
sia de Salvador, entre outros.

A Câmara Municipal de Serpa, em 
conjunto com a equipa da ERA, liderada 
por António Carlos Valera, encontra-se a 
preparar também uma série de iniciati-
vas de divulgação deste rico património, 
através de exposições, ações de sensibi-
lização e de promoção do conhecimento 
junto das comunidades locais.

Trabalhos de prospeção realizaram-se no Monte da Lage e em São Brás
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Obras expostas na Biblioteca

Concurso de fotografia
O VIII Concurso de Fo-

tografia “Património (I)
Material do Concelho de Serpa”, 
promovido pelo Município de 
Serpa, contou nesta oitava edi-
ção com 20 participantes e um 
total de 71 fotografias. A cerimó-
nia da entrega dos prémios terá 
lugar no dia 17 de dezembro, 
pelas 16.00 horas, na Bibliote-
ca Municipal Abade Correia da 
Serra, onde as fotografias sele-
cionadas ficarão expostas e po-
derão ser apreciadas até ao dia 
28 de janeiro de 2023. 

O júri, constituído pelos fotó-
grafos Rui Cambraia e Nicola Di 
Nunzio e pela Vereadora Odete 
Borralho, avaliou as imagens 
segundo os critérios que fun-
damentam o concurso: respeito 
pelas regras do regulamento, 
resposta ao tema, qualidades 
técnicas, qualidades estéticas e 
criatividade.

Em geral os trabalhos a con-
curso evidenciam um bom nível 
técnico e qualidades estéticas 
apreciáveis, observando-se, 
no entanto, à semelhança dos 
anos anteriores, um leque rela-
tivamente limitado de opções 
temáticas, onde seria desejável 
uma expressão de maior investi-
gação e exploração do território, 
especialmente nas caracterís-
ticas mais singulares, e mesmo 
únicas, que caracterizam o seu 
património. Nesse sentido, além 
dos prémios que distinguem as 
imagens que melhor responde-
ram aos critérios enunciados, o 

júri decidiu atribuir as menções 
honrosas procurando, por um 
lado, destacar o investimento 
dos participantes em compo-
nentes temáticas menos explo-
radas e de grande potencial fo-
tográfico, e por outro, estimular 
um incremento de criatividade 
na forma de captar os assuntos. 
A decisão, unânime, contempla 
assim a atribuição de três pré-
mios e oito menções honrosas.
Prémios:
> 1.º Prémio (autor/obra): Luís 

Miguel do Espírito Santo Teo-
tónio/Ajuntamento alenteja-
no, Serpa – 2019

> 2.º Prémio (autor/obra): Luís 
Sarmento/No seu lugar de 
sempre, Serpa – 2022

> 3.º Prémio (autor/obra): Jorge 
Manuel Chincho Macedo/Se-
mear para colher, Pias, Serpa 
– 2015

Menções honrosas individuais:
> Ana Cristina Gonçalves Mar-

celino/Vista para o Guadiana, 
Azenha da Amendoeira – 2022

> Sara Alexandre Macareno/Im-
pério de Serpa – 2022

> Sérgio Miguel Gambinhas 
Conceição/Arco do Castelo 
de Serpa – 2022

> João de Deus Caeiro Pereira/
Jordão, Pias – 2022

> José Serrano/Devoção a São 
Bento, Vila Nova de São Ben-
to – 2022

> Luís Miguel do Espírito Santo 
Teotónio/GT, Um devoto mo-
derno, Ermida de S. Gens, Ser-
pa – 2022

> José Manuel da Costa/A cos-
tureira, Serpa – 2022

> Joana Micaela Gonçalves San-
tinhos/A entrada, Rua das 
Portas de Beja – 2022

n

Todos à Biblioteca 

Promover a leitura 
No dia 5 de novembro realizou-se o Gomos de 

Tangerina, uma sessão de mediação da leitura, 
para crianças a partir dos 3 anos. 

No dia 12, a oficina de expressão plástica Mãos na 
Massa realizou-se aberta a todas as faixas etárias. 
Em paralelo decorreu o Oh!, para pais e bebés dos 
8 aos 36 meses, dinamizado por Luzia do Rosário. 

O livro Arjuna e o Espírito do Tigre, de Helena Me-
nezes com ilustrações de Annada Menon, foi apre-
sentado no dia 19. Para além da apresentação pela 
autora, foram lidos excertos da obra pelas crianças 
presentes, a quem foram dados desenhos, originais 
do livro, para colorir. 

Espetáculo e oficinas

Dança 
no Musibéria

O Musibéria acolheu, durante o mês de no-
vembro, uma oficina de dança, no dia 9, e um 
espetáculo, no dia 12. Ambas as iniciativas foram 
desenvolvidas por Alberto Alonso, coreógrafo e 
bailarino espanhol, vencedor do 35.º Certamen 
Coreográfico de Madrid, na categoria Me, My-
self and I. 

No dia 23, Sara Anjo, bailarina e coreógrafa 
que esteve em residência artística em Serpa, no 
âmbito do Futurama, partilhou publicamente o 
resultado da residência, e no dia 25 teve lugar 
o ensaio aberto de dança, VOID VOID VOID, di-
namizado por Antonio Marotta e Maria R. Soares. 

Apresentação do livro Arjuna e o Espírito do Tigre

Momento do espetáculo de Alberto Alonso

Apresentação da 
oferta do Musibéria 

Laboratórios 
de Dança 
e Música 

O Musibéria realizou, no dia 31 de outubro, 
uma ação de apresentação da oferta formativa 
dos Laboratórios de Dança e Música Musibéria 
2022/2023, junto das turmas do quinto, sexto e 
sétimos anos da Escola Básica Abade Correia 
da Serra. 

Na ocasião, Pedro Francisco, professor de vio-
lino e violoncelo, deslumbrou os mais novos com 
pequenas exibições nas salas de aula. 

Neste ano letivo estão disponíveis nos labora-
tórios de dança, dança criativa, para alunos dos 5 
aos 7 anos, e dança contemporânea, sevilhanas 
e flamenco, para alunos a partir dos 4 anos. Nos 
laboratórios de música as opções são, a partir 
dos 7 anos, piano, violino, violoncelo, clarinete, 
saxofone e trompete, a partir dos 10 anos, guitar-
ra portuguesa e canto-fado, e ainda escuta ativa 
– história, análise e sociologia da música – para 
alunos a partir dos 12 anos.

1.º Prémio - Luis Miguel do Espírito Santo, Ajuntamento alentejano, Serpa 2019
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Cartaz

Concelho solidário

Corrida 
Sempre 
Mulher 

A Corrida Sempre Mulher, que se realizou no 
dia 13 de novembro, em Lisboa, teve a participa-
ção de 238 residentes no concelho, aos quais a 
Câmara Municipal de Serpa e as Juntas e Uniões 
de Freguesia disponibilizaram o transporte. 

No regresso, uma paragem na Feira do Choco-
late de Grândola, com entradas oferecidas pela 
Câmara Municipal de Grândola, adoçou os senti-
dos aos participantes. 

A Corrida Sempre Mulher é uma iniciativa so-
lidária para com a Associação Portuguesa de 
Apoio à Mulher com Cancro da Mama, pelo que 
o valor angariado, 3 745,00 euros, corresponden-
te às inscrições dos participantes (238) e às doa-
ções de quem quis contribuir para a causa (83), 
reverteu na totalidade para a Associação.

Competiram em Vila Verde de Ficalho 290 atletas

Prova muito participada

Trail em Ficalho
No dia 6 de novembro rea-

lizou-se a segunda edição do 
Trail de Ficalho. A prova, com-
posta por um trail longo, de 25 
quilómetros, um trail curto, de 
17 quilómetros, e uma cami-
nhada de 10 quilómetros, con-
tou com a participação de 290 
atletas.

O vencedor absoluto foi 
João Paulo Correia, a primeira 
mulher a passar a meta foi Tâ-
nia Capucinho, e, em equipas, 
a Casa do Benfica de Reguen-
gos de Monsaraz encimou o 
pódio. O vice-presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, 
Carlos Alves, procedeu à en-
trega dos prémios. 

A organização, do Motoclu-
be V. V. Ficalho – Os Zangões 
do Chança, teve o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa. 

n

Dia da Diabetes

Sensibilizar
O Município de Serpa assinalou, mais uma 

vez, em parceria com a Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, o Dia Mundial da 
Diabetes, no passado dia 14 de novembro, 
com o objetivo de sensibilizar a população 
para esta temática.

Para o efeito foi instalado no serviço de 
atendimento da autarquia, um painel alusivo 
à efeméride.

Quase 240 pessoas de Serpa participaram na corrida 

O Município de Serpa 
associou-se às cele-

brações dos 25 anos da Rede 
Portuguesa de Municípios Sau-
dáveis (RPMS), hasteando a 
bandeira comemorativa no pas-
sado dia 31 de outubro.

A Rede Portuguesa de Muni-
cípios Saudáveis é uma associa-
ção de municípios, parceira da 
Organização Mundial de Saúde 
e à qual a autarquia serpense 
se associou no ano de 2005, 
que tem como principal objeti-
vo apoiar a divulgação, imple-
mentação e desenvolvimento 
do projeto Cidades Saudáveis 
nos concelhos que a integram 
e que assumem o compromis-
so de promover a saúde como 
uma prioridade nas decisões 
políticas municipais.

Promoção do bem-estar físi-
co e mental, promoção da lite-
racia e educação para a saúde, 

prevenção de comportamentos 
de risco, equidade, cidadania 
e igualdade de género, qualifi-
cação ambiental e desenvolvi-
mento territorial são as princi-
pais áreas de atuação. 

O projeto Cante nas Escolas, 

as Jornadas Sénior, a Sema-
na Europeia da Mobilidade e o 
Programa Gente em Movimen-
to são alguns dos projetos que 
a autarquia desenvolve em prol 
destes objetivos. 

n

Vereadora com o Pelouro da Educação hasteou a bandeira

25 anos comemorados pelo Município

Rede Portuguesa de 
Municípios Saudáveis
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Torneio de Boccia

São Martinho celebrado 
com desporto

Um torneio de boccia sénior, realizado no Pa-
vilhão Carlos Pinhão, no dia 10 de novembro, foi a 
forma encontrada pela autarquia de assinalar o São 
Martinho de forma saudável. 

A prova contou com a participação de 16 equi-
pas, provenientes de Vila Verde de Ficalho (2), Vila 
Nova de São Bento (3), Brinches (1), Santa Iria (3), Va-
les Mortos (3), Vale do Poço e Serpa (3), num total 
de 51 praticantes. Venceu a equipa constituída por 
Patrício Rações, Isolina Teixeira e Esmeralda Perei-
ra, em segundo lugar ficou a equipa formada por 
Silvéria Aleixo, Floriza Valentim e António Valentim, 
e em terceiro lugar a equipa constituída por Isabel 
Martins, Cândida Jacob e Manuel Jacob. Esmeralda 
Pereira foi reconhecida com o troféu “Mais Sénior”. 

Os prémios foram entregues pelo vice-presidente 
da autarquia, Carlos Alves. 

Após o final do torneio realizou-se um magusto 
com todos os participantes, que proporcionou mo-
mentos de convívio e partilha.

Gente em Movimento

Walking 
Football 

O Município de Serpa tem, a título experimen-
tal, mais uma modalidade desportiva incluída 
no programa Gente em Movimento, o Walking 
Football (futebol a andar). As sessões realizam-
-se às terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 
19.30 horas, no Pavilhão do Parque Desportivo 
de Serpa. Dependendo da recetividade, a mo-
dalidade passará a integrar em permanência o 
Programa Gente em Movimento. 

O Walking Footbal é uma modalidade que 
se destina a adultos com mais de 50 anos, de 
qualquer género. Tem como objetivos ser inclu-
sivo, lúdico, competitivo e promover o envelhe-
cimento ativo através da atividade desportiva. 

Promove a interação social e o convívio, pro-
duz atitudes positivas em relação à atividade 
física e permite que pessoas que apresentam 
limitações físicas participem em atividades 
desportivas, melhorando o seu estado geral de 
saúde física, mental e bem-estar. 

Crónicas desportivas

Bola 
de Trapos

No dia 19 de novembro, o jornalista José 
Saúde apresentou em Vila Nova de São Bento, 
no Cineteatro Maria Lamas, o seu mais recente 
livro, Bola de Trapos.

A obra, editada pela Colibri, reúne em mais 
de 400 páginas, crónicas sobre memórias do 
desporto no Baixo Alentejo, publicadas ao 
longo dos anos por José Saúde no “Diário do 
Alentejo”.

A competição ficou marcada pelo convívio 
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Serpa recebe galardão

Município Amigo 
do Desporto 

Carlos Alves, vice-presiden-
te da autarquia de Serpa, mar-
cou presença na Cerimónia 
de Entrega dos Galardões dos 
Municípios Amigos do Despor-
to, que decorreu no passado 
dia 14 de novembro, nos Paços 
do Concelho, em Albufeira.

O Município viu, mais uma 
vez, reconhecido o trabalho 
que tem vindo a desenvol-
ver em prol da promoção da 
prática desportiva, com a im-
plementação de uma política 
de boas práticas, assente no 
apoio a associações despor-
tivas, no estabelecimento de 
parcerias, na oferta de ativida-
des desportivas direcionadas a 
todas as faixas etárias e na re-
qualificação de equipamentos 
desportivos.

Neste âmbito, no dia 12 de 
outubro, dois técnicos de des-
porto do Município de Serpa 
estiveram presentes no XVI 
Seminário Municípios Amigos 
do Desporto, em Óbidos. Na 
iniciativa procedeu-se à en-
trega do reconhecimento das 
candidaturas “Complexos Des-

portivo do ano 2022”, em que 
Serpa obteve uma distinção no 
escalão de municípios entre os 
10 000 e os 50 000 habitantes, 
e da renovação da certificação 
do Programa Municipal Gente 
em Movimento. 

Realizou-se ainda a apresen-
tação do livro “Envelhecimento 
Ativo e Saudável”, que conta 
com dois artigos produzidos 
pelos técnicos serpenses, em 
coautoria com colegas de ou-
tros municípios, “Monitorização 

da atividade física, prescrição 
do exercício, avaliação física e 
antropométrica” e “Envelheci-
mento Ativo e Saúde” e no qual 
consta ainda a apresentação 
do Programa Municipal Gente 
em Movimento. 

Durante a cerimónia, foi re-
ferida a importância destas 
parcerias, com destaque para 
a visita que os Seniores de 
Serpa fizeram recentemente a 
Óbidos.

n

O vice-presidente da autarquia serpense recebeu o galardão 

José Saúde apresentou o seu mais recente livro
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notícias

Dados meteorológicos 
de 20 de outubro a 20 de novembro
*dados parciais devido a problema técnico

Serpa Pias Vila Nova de São Bento Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 28,1°C 28,1°C 28,2°C 29,0°C 

Temperatura mínima 8,7°C N/D°C 7,0°C 5,4°C

Precipitação total acumulada 36,0mm 36,3mm* 71,7mm 72,6mm

Requalificação exterior

Centro Escolar de Serpa
O espaço exterior do 

Centro Escolar de Ser-
pa vai ser alvo de intervenção, 
tendo já sido aprovado o proje-
to de execução da requalifica-
ção, bem como a abertura do 
respetivo concurso público.

Esta obra, financiada pelo 
Programa de Requalificação 
das Infraestruturas Fase III – PO 
Alentejo, tem uma estimativa 
de custos de 405 261,68 euros 
(mais IVA). 

O objetivo da intervenção é 
criar um espaço destinado à 
prática da atividade desporti-
va. Inicialmente será criado um 
campo de jogos que inclui o 
lançamento do peso, pista de 
atletismo, campos de basque-
tebol, de voleibol e de futebol, 

e ainda uma caixa de areia. A 
intervenção terá um prazo de 
execução de 120 dias.

O projeto prevê ainda que 
sejam criadas as bases para a 
construção de um edifício de 
apoio, para uma parede de es-

calada e para um skate park. 
Para a restante zona, numa fu-
tura empreitada, será instalado 
um circuito de arborismo, de 
um espaço dedicado a despor-
to de rodas e de um parque de 
calistenia.

Imagem do projeto para o espaço dedicado à prática desportiva

Procedimento para a empreitada

Rua das Portas de Beja
A Câmara Municipal de Serpa aprovou, na 

sua reunião de 26 de outubro, o projeto de re-
qualificação da Rua das Portas de Beja, bem 
como a abertura do respetivo procedimento 
para a empreitada.

O projeto de requalificação desta artéria da 
cidade de Serpa está inserido no Programa Es-
tratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 
e pretende melhorar as condições de mobili-
dade e de acessibilidade pedonal em toda a 
extensão da Rua, com influência na circulação 
nas ruas envolventes, promovendo mais orde-
nação e inclusão aos diferentes grupos da po-
pulação, evitando o estacionamento desorga-
nizado e abusivo que hoje se regista. 

Paralelamente, toda a rede de água e sanea-

mento será substituída, e serão colocados tu-
bos, nas travessias das ruas confinantes, para 
futura passagem de infraestruturas elétricas e/
ou de comunicações. 

A linguagem deste projeto está em harmo-
nia com a Rua dos Cavalos e Rua dos Fidalgos, 
cujas intervenções apresentam um desenho 
semelhante. 

A intervenção deverá ser iniciada entre o Lar-
go D. Jorge de Melo e a Rua do Prior, seguindo-
-se o troço entre a Rua do Prior e a Rua de Nos-
sa Senhora, terminando a intervenção entre a 
Rua de Nossa Senhora e a Rua do Arcos.

O valor estimado da obra é de 291 550,07 eu-
ros (mais IVA), estando previsto um prazo de 
execução de 210 dias.

Apelo à vacinação

Parvovirose 
canina 

A parvovirose canina é uma doença viral 
de evolução rápida, não transmissível aos 
seres humanos, caracterizada por um qua-
dro de gastroenterite que atinge sobretudo 
cães jovens não vacinados. Os principais 
sintomas são febre, vómito, diarreia por ve-
zes com sangue, falta de apetite, anemia e 
desidratação.

O vírus é eliminado sobretudo nas fazes 
dos animais, podendo o contágio ser direto 
de cão para cão, ou indireto através da via 
fecal-oral.

É essencial a prevenção através da vaci-
nação, pois a doença muitas vezes é fatal. 
A primeira vacinação é aconselhada entre a 
sexta e a oitava semana de idade do animal.

n

Pela segurança

Contentores 
para cinzas 

A autarquia encontra-se a reinstalar os 
contentores metálicos, de modo fornecer 
uma opção adequada para a deposição de 
cinzas durante os meses de inverno. 

A colocação de cinzas ou brasas incan-
descentes nos contentores de superfície 
ou enterrados podem causar danos irrepa-
ráveis nos equipamentos, cuja substituição 
se traduz em custos avultados, e em casos 
mais graves colocar em risco a segurança 
de pessoas e bens.

Em Serpa estarão disponíveis 26 conten-
tores, em vários pontos da cidade, de modo 
a servir o máximo de população possível, e 
as freguesias contam com 60 destas unida-
des, distribuídas pelo território. 
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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 dezembro realiza-se uma reu-
nião pública da Câmara Municipal, em Vila 
Verde de Ficalho, no dia 7, pelas 17.30 horas, 
no Salão Polivalente da localidade. 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 e 02 | Farmácia SERPA JARDIM

03 a 09 | Farmácia CENTRAL

10 a 16 | Farmácia SERPA JARDIM

17 a 23 | Farmácia CENTRAL

24 a 30 | Farmácia SERPA JARDIM

        31 | Farmácia CENTRAL

Serpa

> Cemitério de Serpa, recuperação 
de muros, construção de ossários e 
manutenção

> Escola Abade Correia da Serra, 
impermeabilização da cobertura do 
refeitório

> Biblioteca Municipal, manutenção da 
sala de exposições

> Museu do Cante, manutenção da sala de 
exposições

> Musibéria, manutenção de cobertura

> Travessa Púbica (zona do Forte), 
colocação de bancos

> Centro de Transportes, requalificação 
dos sanitários

> Rua dos Lagares, colocação de portões 
no edifício do antigo lagar

> Estaleiro Municipal, remoção de 
cobertura 

> Reparação de calçadas

> Substituição de sinais de trânsito

> Controlo de pragas

>  Pintura de passadeiras 

> Parque desportivo, substituição das 
coberturas dos balneários

Concelho
> Lavagem e desinfeção de contentores 

de resíduos sólidos urbanos

> Tratamento preventivo contra a lagarta 
do pinheiro

Brinches

> Rua da Estrada, construção de muro e 
remoção de cepos 

Pias
> Reparação de caminhos rurais

> Reposição de asfalto em vários 
arruamentos

Vila Nova de São Bento
> Cineteatro Maria Lamas, pintura exterior

> Reposição de asfalto em vários 
arruamentos

> Zona do Crespo, manutenção de 
caminhos 

> Estrada Municipal 519 (Vila Nova de São 
Bento – Vales Mortos) e 520 (S. Marcos – 
Paymogo), limpeza de bermas 

Vale de Vargo
> Parque Desportivo, substituição das 

coberturas dos balneários e colocação 
de lajetas

Vila Verde Ficalho
> Parque Desportivo, colocação de lajetas 

> Reposição de asfalto em vários 
arruamentos

> Poda de árvores
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

NATAL EM SERPA . SERPA 
De 1 de dezembro de 2022 a 7 de janeiro de 2023 
Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio do Movimento Associativo, e dos empresários 
da hotelaria e restauração 

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

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

  Até dia 10 de dezembro . 10.00h - 13.00h e 14.30h - 19.00h
Org.: Câmara Municipal de Serpa e Fundação José Saramago

>  Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
    Dias 1, 8, 15, 22 e 29 .  12.00 horas . Facebook Serpa Terra Forte

>  Oh! . Para pais e bebés dos 8 aos 36 meses 
  Dia 3 .  10.30 horas . Dinamizada por Luzia do Rosário
Org.: Câmara Municipal de Serpa e Luzia do Rosário

>  Nesta esquina do tempo com Saramago
    Declamação de poemas de José Saramago

  Dia 3 . 17.00 horas
Org.: (En)Cena – Grupo de Teatro da Escola Secundária de Serpa, com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa 

>  “Cá dentro”  Mindfulness . Som ou Silêncio!
    Dia 10 . 11.00 horas . Mediadora: Maria de Guadalupe Paraíba

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

>  Mãos na Massa . 
    Dia 17 . 10.30 horas . Oficina de expressão plástica para o público em geral

>  Gomos de Tangerina . Mediação de leitura por Cristina Taquelim e Ana Santos
    Dia 17 . 16.00 horas . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

>  “Património (I) Material do Concelho de Serpa”
Inauguração da exposição e cerimónia da entrega dos prémios

   Dia 17 .  16.00 horas
Exposição do 8.º concurso de fotografia

   De 17 de dezembro a 28 de janeiro’23 . 10.00h - 13.00h e 14.30h - 19.00h

A Bagagem do José Viajante . SERPA
Dia 4 . 16.30 horas . Cineteatro Municipal de Serpa
Pelo (En)Cena – Grupo de Teatro da Escola Secundária de Serpa
Org.: (En)Cena – Grupo de Teatro da Escola Secundária de Serpa, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Mostra de Doçaria . A-DO-PINTO
Dias 10 e 11 . Salão Polivalente de A-do-Pinto
Consultar programa próprio
Org.: União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Mostra Pias . PIAS
De 16 a 18 . Antigas instalações da UCP Esquerda Vencerá 
Consultar programa próprio
Org.: Junta de Freguesia de Pias com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

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

>  Espetáculo de Dança  Serotonina de Amélia Bentes
Dia 10 .  18.30 horas . Auditório Musibéria . M/12 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com
Apoio: Centro de Artes de Marvila e Fábrica do Braço de Prata

>  Mostra dos Laboratórios de Dança e Música
    Dia 17 .  16.00 horas . Musibéria . M/6 anos

Mostra do final do 1.º Trimestre dos Laboratórios de Dança e Música Musibéria, nas variantes 
de Iniciação à Dança, Dança Criativa, Sevilhanas e Flamenco, Violino, Piano e Guitarra.
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com

DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO
Dia 03 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – Barrancos F C – Benjamins
Dia 03 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CF Vasco da Gama – Benjamins
Dia 03 - Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
09.00 h - CA Aldenovense – Piense SC – Infantis
Dia 03 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h – FC Serpa “B” – CCD Bairro da Conceição – Seniores

agenda cultural e desportiva
Dia 03 – Parque Desportivo de Vila Verde de Ficalho
15.00 h – Associação Lá Vai Alho AC Ficalho – Rituais ACF Safara – 

Seniores
Dia 04 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CF Guadiana – Juvenis
Dia 04 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – ACD Penedo Gordo - Seniores
Dia 10 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – CCD Bairro da Conceição – Infantis
Dia 10 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00 h – CA Aldenovense – CD Beja “A” – Infantis
Dia 11 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CD Almodôvar – Iniciados
Dia 17 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – CD Beja “A” - Infantis
Dia 18 – Parque Desportivo de Pias
15.00h – Piense SC – GD Renascente - Seniore
Dia 18 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00h – FC Serpa – Atlético CP – Seniores

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 03 – 17.30 h – CCP Serpa – C Vela Tavira – Seniores
Dia 17 – 17.30h – CCP Serpa – Torrense – Seniores

Vamos conhecer o concelho… a pé . PIAS
Dia 18 . Período da manhã
Inscrições até ao dia 16, no Gabinete do Movimento Associativo e Desporto da Câmara 
Municipal de Serpa 
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 

Apelo às doações

Campanha de inverno
A Loja Social de Serpa tem em curso uma campanha de 

recolha de roupa de inverno, nomeadamente roupa e calçado 
para criança, jovem, mulher e homem, agasalhos (cobertores, 
lençóis e edredons), de forma a que seja depois distribuída 
por quem dela necessita.

A Loja Social constitui uma medida municipal que pretende 
contribuir para suprir as necessidades e carências imediatas 
de pessoas ou famílias com agregados familiares carencia-
dos. Localizada na antiga Escola Primária – Pólo 3, funciona 
de segunda a sexta-feira, das 09.00h às 12.30h e das 13.00h 
às 15.00 horas. 


