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A Feira do Queijo do Alentejo 
volta a realizar-se em 2023, nos 
dias 24, 25 e 26 de fevereiro, no 
Parque de Feiras e Exposições 
de Serpa, e conta até à data com 
cento e trinta expositores inscri-
tos, entre produtores e outras 
entidades. Entre as confirmações 
estão queijos de todo o país com 
Denominação de Origem Pro-
tegida (DOP), nomeadamente 
Serpa, Azeitão, Castelo Branco, 
Évora, Nisa, Serra da Estrela, 
bem como os DOP espanhóis 
Mehon-Menorca e Manchego, e 
vários outros queijos nacionais 
e internacionais, como o Queijo 
Biológico de Castelo Branco, e 
queijos da Ilha de Minorca, Gali-
za, Cádis e Málaga. 

Estarão presentes igualmente 
outros produtos regionais, como 
enchidos, azeite, vinho e mel, e 
uma grande variedade de pro-
dutos artesanais, em simultâneo 
com um diversificado programa 
de atividades culturais e de ani-
mação, de onde se destacam 
as atuações de grupos corais 

do concelho, representando o 
melhor do Cante Alentejano – 
Património Cultural Imaterial da 
Humanidade da UNESCO.

As atividades relacionadas 
com a agropecuária e pastorícia 
vão marcar também presença, 
sendo de assinalar as oficinas 
de fabrico de queijo, exposição 
de ovelhas e concurso de raça 
Ilê de France, demostrações de 
tosquia, desfile de ovelhas pelas 
ruas da cidade de Serpa e uma 
mostra de cães de pastoreio. In-
tegrado na Feira decorrerá tam-
bém o Concurso “O Melhor Quei-
jo da Feira do Queijo do Alentejo”.

A gastronomia e os petiscos 
locais serão disponibilizados nas 
várias tasquinhas, sendo de re-
ferir também a componente de 
inovação e experimentação de 
produtos confecionados à base 
de queijo nas oficinas de cozinha 
que integram o programa. 

Para aguçar o apetite decor-
rerá, de 18 a 26 de fevereiro, a 
Semana Gastronómica do Quei-
jo, no âmbito do programa Ser-

pApetece, com os restaurantes 
do concelho a apresentarem 
ementas onde este produto é 
o denominador comum, servin-
do como fator de promoção de 
Serpa, do seu património e da 
sua gastronomia. 

A Feira do Queijo do Alentejo 
é organizada pela Câmara Mu-
nicipal de Serpa, em parceria 
com várias entidades locais e 
regionais.
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O melhor da região e do país

Feira do Queijo 
do Alentejo 2023

Produtores do concelho participaram na ação 

Executivo e produtores locais em Espanha
Promoção da Feira do Queijo 

O Queijo Serpa esteve 
presente no XX Mercado 
del Queso Artesano de Ara-
cena (Espanha), que decor-
reu de 3 a 11 de dezembro.

O Município de Serpa 
participou no certame, 
juntamente com produto-
res locais – Queijaria Gui-
lherme, Queijaria Silvestre, 
Queijaria d`aldeia e Her-
dade da Abóbada – com o 
intuito de promover a Feira 
do Queijo do Alentejo 2023, 
tendo realizado no dia 8 
uma degustação de queijos 
do concelho. 

A ocasião foi aproveita-
da pelos empresários para 
realizar contactos empre-
sariais com os congéneres 
espanhóis, e claro, para 
apreciar os queijos disponí-
veis no Mercado.

Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo

Desagregação 
das freguesias 

A proposta de desagregação da União das 
Freguesias de Vila Nova de São Bento e de 
Vale de Vargo, nos termos da lei n.º 39/2021, 
de 24 de junho, aprovada por unanimidade 
em reunião de Câmara, foi levada a discus-
são na reunião de Assembleia Municipal de 
15 de dezembro.

Esta proposta visou repor as freguesias 
agregadas em 2013, aquando da Organi-
zação Administrativa da Administração Lo-
cal, enquadrada pela lei 22/2012 e pela lei 
11-A/2013, cuja justificativa assentava na 
promoção da coesão social, ampliação da 
capacidade de intervenção, melhoria da 
prestação dos serviços públicos e promoção 
de ganhos em termos de escala, eficiência e 
massa crítica nas autarquias locais.

Todavia, o presumido benefício que a União 
das Freguesias possibilitaria esbarrou desde 
logo na reorganização das mesmas, que não 
teve em conta as especificidades de cada 
freguesia, a sua cultura e características pró-
prias. Quer as juntas de freguesia visadas, 
quer a autarquia, desde o primeiro momento 
se manifestaram contra esta agregação. A ex-
tensão da União das Freguesias de Vila Nova 
de São Bento e de Vale de Vargo colocou em 
causa a proximidade com os fregueses, agra-
vada pela falta de meios para responder de 
forma atempada e efetiva, impactando nega-
tivamente no desenvolvimento social, coesão 
e identidade que se pretende para este terri-
tório.  Paralelamente, a receita de cada uma 
das freguesias deita por terra o argumento 
da redução de peso no orçamento de Esta-
do, visto que ambas dispõem de viabilidade 
económico-financeira e recursos para uma 
eficiente e eficaz gestão pública.

A proposta de desagregação aprovada por 
unanimidade em Assembleia de Freguesia da 
União de Freguesias de Vila Nova de São Ben-
to e Vale de Vargo, e aprovada também por 
unanimidade na Câmara Municipal, mereceu 
a aprovação por unanimidade e aclamação 
por parte da Assembleia Municipal de Serpa.

A Câmara Municipal de Serpa manifesta a 
sua satisfação pela unanimidade da votação 
nos diferentes órgãos municipais e saúda 
o povo de Vale de Vargo e de Vila Nova de 
São Bento, pela forma coerente e persistente 
como sempre lutaram pelas suas freguesias.
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O 
início de um novo ano 

é normalmente a altu-

ra em que abrimos uma 

nova agenda, planifica-

mos o trabalho, com re-

novadas expectativas que palavras como 

esperança e paz sejam efetivamente 

uma realidade. 

O ano que agora terminou foi um ano 

difícil e cheio de sobressaltos, com o 

rescaldo de uma pandemia global e com 

a guerra na Ucrânia, criando desigualda-

des e sequelas a vários níveis e um clima 

de instabilidade que nos afeta a todos. 

Mas, mesmo com todas as incertezas, há 

que manter as expectativas positivas e 

encarar com o otimismo possível todos 

os desafios e novas situações que vão 

surgindo. 

Da nossa parte, reforço a firme vontade 

de continuar a trabalhar para o desenvol-

vimento do concelho, concretizando os 

projetos previstos, dando atenção às ne-

cessidades, que vão surgindo, ouvindo 

a população, num trabalho que se pre-

tende o mais possível colaborativo com 

os vários agentes do território.  Sobretu-

do, definindo caminhos para o presente 

e o futuro do concelho de Serpa, numa 

estratégia alinhada com os atuais desa-

fios para o desenvolvimento sustentável, 

numa atitude de responsabilidade e de 

compromisso.

Um concelho de competitividade, sus-

tentabilidade ambiental, coesão social e 

afirmação cultural e patrimonial num ter-

ritório único e de excelência para viver, 

trabalhar e investir.

Desejo a todos um feliz Ano Novo, 

agradecendo o contributo de todos nes-

ta nossa caminhada conjunta de lutar por 

um concelho cada vez mais forte.

n

EDITORIAL
UM FELIZ ANO NOVO

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Continuidade e responsabilidade

Grandes Opções 
do Plano 

As Grandes Opções do 
Plano do Município de 

Serpa para 2023 dão conti-
nuidade ao projeto autárqui-
co do mandato iniciado em 
outubro de 2021, assente em 
três grandes eixos estratégi-
cos que resultam em opções 
programáticas e na planifica-
ção das atividades mais rele-
vantes: um concelho de qua-
lidade de vida e coesão social 
e territorial, um concelho de 
forte identidade, dinâmico e 
atrativo e uma gestão munici-
pal ao serviço da população. 

Neste âmbito a unidade 
para a defesa dos interesses 
das populações; a informa-
ção e o contacto permanente 
com os munícipes; o reconhe-
cimento do papel dos traba-
lhadores da autarquia como 
executores das decisões dos 
eleitos e participantes na re-
solução dos problemas das 
populações; a dedicação, a 
competência, a isenção, a in-
corruptibilidade e a fidelidade 

aos ideais democráticos e ao 
projeto nacional que a Consti-
tuição consagra na defesa dos 
valores de Abril constituem os 
princípios essenciais que re-
gem a atividade municipal.

Em 2023, será dado conti-
nuidade a muitos dos projetos 
e dos investimentos já inicia-
dos em 2022, alguns com fi-
nanciamento externo, sendo 
que se estão a preparar al-
guns projetos a candidatar ao 
Portugal 2030 e a outras fon-
tes de financiamento que per-
mitam aproveitar ao máximo 
as oportunidades existentes. 

O Orçamento para o ano 
de 2023 está igualmente em 
linha com os orçamentos an-
teriores, dando sequência 
às opções adotadas ao lon-
go dos tempos na gestão do 
município, apesar dos fatores 
externos que pesam cada 
vez mais na atividade autár-
quica, de onde se destacam 
os seus efeitos a vários níveis 
da pandemia, os conflitos in-

ternacionais que agravaram a 
tendência inflacionista que já 
existia, e o aumento de des-
pesas advindo do processo 
de transferência de compe-
tências, sobretudo em maté-
ria de educação. A autarquia 
está a executar com o má-
ximo empenho estas novas 
responsabilidades, sem dei-
xar, contudo, de reivindicar 
as adequadas compensações 
em termos de meios e recur-
sos financeiros. 

Assim, o orçamento do Mu-
nicípio de Serpa para o ano 
2023 conta com uma dotação 
global de 31.917.420,00 euros, 
mais 4.155.020,00 euros (13,02 
por cento) do que o propos-
to para 2022. Prevê receitas 
correntes no montante de 
22.458.420,00 euros e recei-
tas de capital de 9.459.000,00 
euros, e despesa corren-
te de 21.808.420,00 euros e 
de capital no montante de 
10.109.000,00 euros. 

n

Valores para 2023

Impostos Municipais
Em 2023 o Imposto Mu-

nicipal sobre Imóveis (IMI) 
no concelho de Serpa é de 
0,3 por cento, a taxa mínima 
permitida por lei. A taxa re-
lativa aos Prédios Urbanos 
é também de 0,3 por cento, 
sendo que os imóveis clas-
sificados como de Interesse 
Público, de valor municipal 
ou património cultural, be-
neficiam de uma redução da 

taxa em 50 por cento, e os 
prédios urbanos degrada-
dos contam com uma ma-
joração em 30 por cento da 
taxa de IMI. 

Relativamente à derrama, 
o valor é de zero por cento 
para empresas cujo volume 
de negócios do ano anterior 
não ultrapasse 150.000,00 
euros e de 1,5 por cento para 
as empresas cujo volume de 

negócios do ano anterior ul-
trapasse esse montante.

O Imposto sobre o Rendi-
mento de Pessoas Singula-
res (IRS), cujo valor da parti-
cipação variável era em 2022 
de 5 por cento, mantem-se 
em 2023. A Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem 
(TMDP) mantém também o 
valor de 0,25 por cento em 
2023.
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AL GHARB – Histórias 
de Civilização Árabe 

retrata um pouco da história 
da época, contemplando em 
especial a influência Árabe no 
Algarve. A estrutura melódica 
tem como base alguns mo-
dos e escalas exóticas, que 
lhe conferem uma sonorida-
de própria no que diz respei-
to à cultura musical Islâmi-
ca, baseando-se num estilo 
programático/descritivo, que 
pretende fazer uma viagem 
temporal, descrevendo mo-
mentos e vivências desses 
tempos. 

A obra descreve cinco mo-
mentos. Após uma introdução, 
onde é apresentado o tema, 
surge o primeiro momento 
Silves - The Arabian domain 
Capital (Capital do domínio 
Árabe).  Segue-se o segundo 
tema, marcado pela recriação 
de um importante momento 
do período A Day at the Mar-
quet (Um Dia no Mercado), 
que constituía uma das prin-
cipais formas de socialização 
da população, que se desen-
volve de forma descontraída e 
onde se pode até ouvir, logo 
no início, todo o borburinho e 
ruído ambiente de pessoas a 
falar e a conviver no mercado. 

O tema seguinte intitula-se A 
Night in the Verandahs Palace – 
The Belly Dance (Uma Noite no 
Palácio das Varandas – A Dan-
ça do Ventre), que descreve 
uma noite de festa no palácio 
dos príncipes, onde acontece 
um momento especial de dan-
ça do ventre. Todas as boas 
histórias têm um momento ro-
mântico, esta não é exceção, 
pelo que o quarto tema é pro-
tagonizado pelos príncipes, 
que após o momento de festa, 
vão passear e descontrair pe-
los jardins do palácio, Walking 
in the Palace Gardens – A Ro-
mantic Night (Passeio pelos 
jardins do palácio – Noite Ro-
mântica). Volta a amanhecer, e 
um novo dia nasce na cidade 
de Silves, dando início a toda 
uma série de outros aconteci-
mentos, momento onde é ree-

xposto o primeiro 
tema. 

Natural de Serpa 
(1977), Carlos Ama-
relinho iniciou os 
estudos musicais 
aos 14 anos, como 
saxofonista, na Es-
cola de Música da 
Sociedade Filar-
mónica de Serpa. 
Entrou para o Con-
servatório Regional 
do Baixo Alentejo 
aos 18 anos, onde 
concluiu o curso 
saxofonista. Fre-
quentou os mais 
diversos cursos de 
direção de banda 
e orquestra. Licen-
ciado em saxofone 
na Escola Superior 
de Música de Lisboa, e em di-
reção de orquestra de sopros 
pela Associated Board of the 
Royal Schools of Music, de 
Londres, frequentou o Master 
em Film Scoring da Berklee, 
em Boston, e o Mestrado em 
Composição na Universidade 
de Évora em 2012. Em 2013 
concluiu a profissionalização 
em saxofone e música de câ-
mara pela Universidade Aber-
ta. 

Foi membro fundador do 
quarteto de saxofones de Lis-
boa, do quarteto de saxofo-
nes do Alentejo (Alen Sax) e 
da Big Band do Alentejo (Big 
Alen Band), da qual foi maes-
tro. Como compositor escre-
veu para o Festival da Canção 
da RTP e faz regularmente 
arranjos e composições para 
os mais diversos ensembles. 
Concorre anualmente a diver-
sos concursos de composição 
nacionais e internacionais, 
tendo ficado em primeiro lu-
gar no concurso de 2008 do 
INATEL.

Enquanto maestro foi convi-
dado a dirigir a Banda Sinfóni-
ca da Covilhã, a Orquestra de 
Sopros e a Banda Conjunta do 
Baixo Alentejo, a Banda Sin-
fónica Municipal de Huelva, a 
Orquestra da Universidade de 

Múrcia, a Orquestra Ibérica, 
a Orquestra Nacional de So-
pros dos Templários e a Duna 
Symphony Orchester of Bu-
dapest.  Foi maestro da Banda 
Filarmónica União Mourense 
durante 3 anos, da Sociedade 
Filarmónica Silvense, de 2010 
a 2015, e é, desde fevereiro de 
2014 até ao presente, maestro 
da Banda da Sociedade Filar-
mónica de Serpa. Fundou em 
2015 a Banda Sinfónica do Sul 
(BSS), sendo maestro titular.

Lecionou a disciplina de sa-
xofone na Escola de Música e 
Dança de Linda-a-Velha, no 
Conservatório de Portimão, 
na Academia de Música de 
Lagos e no Conservatório Re-
gional de Vila Real de Santo 
António. Na atualidade en-
contra-se a lecionar as disci-
plinas de saxofone e orques-
tra no Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo.

Em 2021 entrou, como com-
positor, para uma das mais 
conceituadas editoras inter-
nacionais de musicas para 
banda e orquestra, a holan-
desa Molenaar. Em janeiro de 
2023 irá gravar o seu primeiro 
CD de músicas originais para 
Banda Sinfónica com a Banda 
Sinfónica de Polícia de Segu-
rança Pública.

notícias
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Carlos Amarelinho compôs e
Banda da Força Aérea executou em Serpa 

AL GHARB – Histórias 
de Civilização Árabe

49.º aniversário 

Filarmónica 
de Serpa 
de parabéns

No mês de dezembro, a Sociedade Filarmóni-
ca de Serpa comemorou o 49.º aniversário, com 
um conjunto de iniciativas realizadas nos dias 3 e 
8 de dezembro. 

No dia 3 realizou-se a receção da Banda Mu-
nicipal de Música de Rosal de la Frontera (Espa-
nha), em frente ao Jardim Municipal de Serpa, 
bem como os cumprimentos às entidades ofi-
ciais, junto à Câmara Municipal. No auditório do 
Musibéria teve lugar o concerto conjunto, de en-
trada livre, muito participado e aplaudido, a que 
se seguiu um jantar convívio. 

No dia 8, uma arruada da Sociedade Filarmó-
nica de Serpa, pelas ruas da cidade e as tradicio-
nais migas à alentejana, na sede da Sociedade, 
assinalaram o dia do aniversário.

As celebrações, organizadas pela Sociedade 
Filarmónica de Serpa, foram apoiadas pela Câ-
mara Municipal de Serpa, União das Freguesias 
de Santa Maria e Salvador e Musibéria/Cultbéria. 

Maestro Carlos Amarelinho

Cumprimentos às entidades oficiais

Banda Municipal de Música de Rosal de la Frontera (Espanha)

Concerto, bastante aplaudido,  decorreu no Musibéria
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Serpa integra projeto 

Valorização do património
No dia 5 de dezembro teve 
lugar, em Reguengos de 
Monsaraz, a apresentação do 
projeto de valorização patri-
monial “Paisagem Ancestral 
– Recintos Cerimoniais de 
Terras do Guadiana”, na qual 
o Município de Serpa esteve 
representado pelo Presiden-
te da autarquia, João Efigénio 
Palma.
O projeto pretende criar um 
polo de atração turística, na-
cional e internacional, através 
da valorização patrimonial da 
região da bacia do Guadiana, 
com uma oferta museológi-
ca associada ao Complexo 
Arqueológico dos Perdigões, 
em Reguengos de Monsaraz, 
com ligação a rotas regionais 
e respetivo acesso virtual, 
bem como promover o patri-
mónio arqueológico consti-
tuído pelos recintos de fossos 
pré-históricos. Para além do 
património arqueológico, a 
Rota a implementar irá inte-
grar outros recursos como os 

produtos endógenos, a gas-
tronomia e o património na-
tural.
Este projeto pretende fomen-
tar uma ligação entre o Baixo 
e o Alto Alentejo, incluindo 
participações transfrontei-
riças, sendo o concelho de 
Serpa um dos integrantes, 
devido à descoberta de um 
importante conjunto de sítios 
arqueológicos deste tipo, re-

sultantes da investigação ar-
queológica promovida pelo 
Município serpense.
Liderado pela empresa ERA 
– Arqueologia, em consórcio 
com a Câmara Municipal de 
Reguengos de Monsaraz e a 
Esporão S.A., através do pro-
grama PROMOVE da Funda-
ção La Caixa, o projeto conta 
com a parceria dos Municípios 
de Campo Maior e de Serpa.

O projeto foi apresentado em Reguengos de Monsaraz 

 Concurso de fotografia

Obras em exposição 
No dia 17 de dezembro teve 

lugar, na Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra, a en-
trega dos prémios e das men-
ções honrosas do 8.º Concurso 
de Fotografia “Património (I)Ma-
terial do Concelho de Serpa”, 

promovido pelo Município de 
Serpa. 

A vereadora com o pelouro 
da Cultura, Odete Borralho, e 
Nicola Di Nunzio, membro do 
júri, estiveram presentes na en-
trega das distinções, três pré-

mios e oito menções honrosas. 
Na ocasião foi inaugurada a 

exposição das fotografias se-
lecionadas, duas de cada par-
ticipante, num total de 36 ima-
gens, que ficará patente até ao 
dia 28 de janeiro. 

Inauguração da exposição, patente até 28 de janeiro

Clube de Línguas
da Secundária

Canções 
de Natal

No dia 16 de dezembro, os alunos dos clu-
bes de línguas de francês, espanhol e inglês, 
da Escola Secundária de Serpa, estiveram nos 
Paços do Concelho, onde interpretaram algu-
mas músicas alusivas à quadra natalícia. 

Na ocasião, os eleitos presentes, o Presiden-
te do Município, João Efigénio Palma, o vice-
-presidente, Carlos Alves, e a vereadora com o 
Pelouro da Cultura e Educação, Odete Borra-
lho, desejaram aos alunos presentes, e a toda a 
comunidade escolar, votos de boas festas.

Vereadora Odete Borralho e Nicola Di Nunzio

Eleitos estiveram presentes

Alunos do Clube de Francês

Alunos do Clube de Espanhol

Alunos do Clube de Inglês
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Uma delegação da Embaixa-
da da Índia em Portugal esteve 
em Serpa, no dia 30 de novem-
bro, no âmbito dos contactos 
de proximidade regulares que 
mantém com a comunidade 
migrante no nosso território, 
cujo número é significativo.

No decorrer da deslocação, 
foi recebida pelo presidente 
do Município, João Efigénio 
Palma, nos Paços do Conce-
lho, onde trocaram impres-
sões sobre a adaptação e as 
necessidades destes migran-
tes, tendo-se estabelecido 
que a autarquia serpense será 

o ponto de contacto entre a 
Embaixada e os imigrantes 

indianos residentes no con-
celho. 

A-do-Pinto acolheu a VIII 
Mostra de Doçaria, nos dias 10 
e 11 de dezembro de 2022, or-
ganizada no Salão Polivalente 
da localidade, pela União das 
Freguesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo, com o 
apoio do Município de Serpa. 

No dia 10, a performance do 
Grupo de Bombos Alen’Ritmo, 
de Vila Nova de São Bento, deu 
início à iniciativa, a que se se-
guiu a abertura oficial, a atua-
ção do grupo Além Cajon, e a 
atuação da Banda Cristais da 
Noite. 

No dia 11 realizou-se a ca-
minhada “Do céu à serra”, com 
organização da Associação 
Margem Esquerda do Guadia-
na (AMEG) e o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa e da União 
das Freguesias de Vila Nova 
de São Bento e Vale de Vargo. 
Com um percurso de cerca de 
seis quilómetros, de A-do-Pin-
to até à Barragem do Facho, 
contou com momentos expo-
sitivos, nos quais Leonor Paiva, 
da AMEG, alertou para a impor-
tância da preservação da paisa-
gem para a biodiversidade. 

De tarde, no recinto da Mos-

tra realizaram-se as atuações 
do Grupo Coral Feminino Ma-
drigal, Rancho de Cantadores 
de Aldeia Nova de São Bento e 
Grupo Musical Cruzeiro. 

Nesta Mostra, vários exposi-
tores estiveram presentes com 

mel, doces produzidos local-
mente, pastelaria regional e do-
çaria variada, unindo o melhor 
dos saberes e sabores tradicio-
nais a especialidades e ofertas 
mais contemporâneas, fazendo 
as delícias dos visitantes.

notícias

Adaptação e necessidades dos migrantes indianos motivaram encontro

A-do-Pinto

Mostra de Doçaria

Migrantes no concelho

Delegação da Embaixada 
indiana em Serpa 

Expositores ofereceram o que de melhor se produz na região

Caminhada “Do céu à serra” alertou para a importância da biodiversidade

Jantar de natal

Convívio entre 
trabalhadores 

Um jantar de Natal juntou os trabalhadores do 
Município de Serpa, que exercem funções nos 
vários equipamentos municipais e nas escolas 
de todo o concelho. A iniciativa proporcionou 
momentos de partilha e convívio aos cerca de 
400 funcionários presentes, bem como aos elei-
tos da Assembleia e da Câmara Municipal, que 
participaram na confraternização. 

Em agenda

Feira do 
Enchido 
e do Presunto

Em janeiro irá realizar-se mais uma Feira do 
Enchido e do Presunto, nos dias 28 e 29, or-
ganizada pela União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o 
apoio do Município de Serpa.
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notícias
Reconhecimento de fronteira

Assinatura das Atas 
As Atas de Reconheci-

mento de Fronteira fo-
ram assinadas no mês de de-
zembro, entre o Município de 
Serpa e os municípios da raia 
espanhola. 

No dia 13 de dezembro fo-
ram assinadas em Paymogo, 
pelo Concejal de Paymogo, 
Juan Antonio Giménez Go-
doy, e em Santa Barbara de 
Casa pelo Alcalde Leonardo 
Romero Perez. O Presidente 
do Município de Serpa, João 
Efigénio Palma, representou a 
autarquia em ambos os atos. 
No dia 22 de dezembro pro-
cedeu-se à assinatura com o 
Ayuntamiento de Rosal de La 
Frontera, representado pelo 
Alcalde Antonio Carlos Vas-
quéz, tendo o vice-presiden-
te, Carlos Alves, representado 
o Município serpense. 

A assinatura deu cumpri-
mento ao disposto no 25.º ar-
tigo do Tratado de Limites de 
1864 e no artigo 14.º do Con-
vénio de Limites de 1926, rela-

tivos aos limites fronteiriços e 
a linha divisória entre Portugal 
e Espanha. 

n

Vinho, gastronomia e cultura em destaque 

Mostra Pias   
Dias 16, 17 e 18 de dezem-

bro realizou-se mais uma 
mostra Pias, nas antigas ins-
talações da UCP - Esquerda 
Vencerá, com entrada gra-
tuita. Organizada pela Junta 
de Freguesia de Pias com o 
apoio do Município de Serpa, 
destacou o vinho, a gastrono-
mia e a cultura locais. 

No primeiro dia, após a 
abertura, houve animação 
infantil e muita música, com 
as atuações de As Ceifeiras 
de Pias, Fados com Fernanda 
Oliveira, António Caeiro e Ma-
nuel Martins, acompanhados 
à viola por António José Caei-
ro e à guitarra portuguesa por 
António Barros, Rodrigo Alei-
xo e os Moda Compacto e a 
encerrar a noite estiveram os 
DJ Peter Petta e Pena Kid. 

No segundo dia, decorreu 
uma visita às vinhas e adega 
da localidade, a que se seguiu 
o colóquio “Da Antiguidade à 
Modernidade no vinho”, uma 
prova comentada de vinhos e 
um showcooking com o Chef 

Martin Fialho. Animação in-
fantil, música com Raya, Aku-
namatata, Sunlize e DJ Reis 
completaram a programação 
do dia.

No dia 18, último dia da Mos-
tra, realizou-se um passeio de 
BTT, a iniciativa “Da Adega ao 
Vinho”, e um momento de ani-
mação infantil. Ao almoço, foi 
servido um prato tradicional, 

a surraburra, e seguiu-se uma 
atividade culinária para crian-
ças, com Renato Salgueiro. 

Uma prova comentada de 
vinhos e um showcooking com 
Renato Salgueiro anteciparam 
o espetáculo musical “Uma 
Espécie de Cante Paulo Ribei-
ro & Os Camponeses de Pias 
convidam amigos”.

Executivo esteve presente na inauguração do certame

Suspensão do serviço

Abastecimento
de água

O Município de Serpa faz saber que, a partir de 
janeiro de 2023, irá retomar o procedimento de 
interrupção do fornecimento de água por facto 
imputável ao utilizador, dando cumprimento ao 
artigo 19.º do Regulamento Municipal de Abas-
tecimento de Água do Município 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 ser-
viços essenciais, como água, luz, gás e teleco-
municações, até março de 2022, no âmbito das 
medidas para mitigar o impacto da pandemia 
de Covid-19.

Atas foram assinadas no mês de dezembro

Nova paragem 
junto ao Musibéria

Autocarro 
Serpentina

O autocarro urbano Serpentina tem, desde 
o dia 9 de dezembro, um novo percurso com 
paragem junto ao Musibéria. 

A Serpentina visa assegurar pequenas des-
locações dentro de Serpa, num percurso que 
abrange as zonas de serviços públicos, esta-
belecimentos de ensino e comércio. Os per-
cursos realizam-se nos dias úteis das 08.00h 
às 13.30h e das 14.30h às 16.00h, com horário e 
percursos adaptados de forma a responder aos 
picos de maior procura deste serviço, prestado 
gratuitamente pelo Município de Serpa.
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natal em serpa
Viver o melhor do Natal em Serpa

Município proporcionou 
Natal Mágico no concelho

No Largo Condes de Ficalho, 
uma pista de gelo fez as delícias 
de miúdos e graúdos, proporcio-
nando uma experiência inédita 
em Serpa. Um Castelo Mágico 
disponibilizou carrocéis, insuflá-
veis, uma casa do Pai Natal, um 
trenó, duendes e muita magia, e 
um comboio festivo, que realizou 
percursos pela cidade, propor-
cionaram momentos muito ani-
mados aos mais novos, no perío-
do das férias escolares. 

Em várias localidades algumas 
árvores foram decoradas com 
enfeites produzidos a partir de 
materiais reciclados, concebidos 
pelos alunos do pré-escolar e 1.º 
ciclo das escolas do concelho, e 
estruturas em metal disponibili-
zadas pela autarquia receberam 
plástico e metal para reciclagem. 

A Praça da República foi o es-
paço escolhido para a realização 
de dois Mercadinhos de Natal, 
nos dias 3, 4, 17 e 18 de dezem-
bro, com a participação de ar-
tesãos do concelho. No dia 16 o 
Mercadinho teve lugar no Mer-
cado Municipal de Serpa, e o 
Pavilhão Carlos Pinhão recebeu 
a atividade “Ho Ho Ho, Pai Natal 

mexe-te!”, com a participação do 
programa Fit Sénior de Serpa, 
Moura, Barrancos, Mourão, Mon-
saraz, Cuba e Vidigueira, num to-
tal de mais de 300 participantes.                                                                                                                 

A Banda da Força Aérea deu 
um concerto, no Cineteatro Mu-
nicipal de Serpa. Muito partici-
pada, teve a particularidade de 
apresentar uma peça escrita pelo 
maestro e compositor serpense, 
Carlos Amarelinho (ver pág. 4). 

A Banda da Sociedade Filar-
mónica de Serpa atuou em Pias, 
no dia 10, e em Vila Verde de Fi-
calho, no dia 12. O repertório in-
cluiu êxitos consagrados, como 
Jingle Bell Rock, Last Christmas 
e It’s The Most Wonderful Time 
of the Year. 

O concerto “Uma Canção de 
Natal”, a cargo dos músicos 
Leandro Russo e Cátia Morei-
ra teve lugar no dia 11 em Brin-
ches, no dia 17 em Vila Nova de 
São Bento e no dia 18 em Vale de 
Vargo, nas Igrejas Matriz das res-
petivas localidades, animando os 
presentes com um conjunto de 
canções de Natal bastante co-
nhecidas do público, como Have 
Yourself a Merry Little Christmas, 

Let It Snow, Silent Night e All I 
Want for Christmas Is You. 

O Município de Serpa entregou 
chocolates às crianças do pré-
-escolar e 1.º Ciclo nas localida-
des de Santa Iria, Vales Mortos, 
Vale do Poço e nos montes da 
zona da Serra de Serpa. A oferta 
realizou-se no dia 16 de dezem-
bro, último dia do período letivo 
antes das férias escolares.  

No dia 17, ao início da tarde de-
correu a Chegada do Pai Natal, 
que realizou um percurso entre a 
Rotunda Florbela Espanca, Ave-
nida da Paz, Largo do Mercado 
Municipal, Rua Eduardo Fernan-
des de Oliveira, Alameda Abade 
Correia da Serra, Largo da Cor-
redoura, Rua dos Cavalos, Praça 
da República, Rua das Portas de 
Beja, Rua das Varandas, termi-
nando no Largo Condes de Fica-
lho.

A Igreja de São Paulo, em Ser-
pa, recebeu no dia 18, o Coro de 
Câmara de Beja, para um concer-
to de Natal muito aplaudido. 

O Movimento Associativo jun-
tou-se às celebrações deste 
período, organizando e dinami-
zando várias iniciativas, nomea-

damente o Cante ao Menino, no 
dia 10, na Igreja Matriz de Pias, 
pelo Grupo Coral Feminino as 
Ceifeiras de Pias e o Grupo Coral 
e Etnográfico Os Camponeses 
de Pias; o desfile de Pais Natal 
Motard pelo concelho, com en-
trega de chocolates às crianças, 
promovido pelos grupos mo-
tards do concelho, e apoiado 
pela autarquia e pelo comércio 
local, no dia 17 o espetáculo de 
patinagem artística “Ritmos Nos-
sos”, pelo Sport Clube de Serpa 
– Patinagem Artística, no dia 18. 
Na noite da consoada, a Missa 
do Galo contou, em Vila Nova 
de São Bento, com a atuação do 
Rancho de Cantadores de Aldeia 
Nova de São Bento, e em Vila 
Verde de Ficalho do Grupo Coral 
Os Arraianos. 

Também os presépios foram 
responsabilidade do Movimento 
Associativo do concelho. O pre-
sépio de Vale de Vargo, esteve 
a cargo da Associação Arco-í-
ris, em Vila Verde de Ficalho, foi 
montado pela Ficalho Artes e 
em Vila Nova de São Bento, da 
responsabilidade da Oficina Sé-
nior da localidade. 

Mercadinho de Natal, Mercado Municipal

Decorações com materiais reciclados

Espetáculo de Patinagem Ritmos NossosComboio festivo realizou percursos pela cidade, com o patrocínio de comerciantes e empresários
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natal em serpa

Chegada do Pai Natal

Natal para todas as idades Chegada do Pai Natal Concerto em Brinches Duendes encantaram os mais pequenos

Banda da Força Aérea em Serpa Concerto em Vila Nova de São Bento Coro de Câmara de Beja, Igreja de São Paulo Carrocéis alegraram os mais pequenos

Filarmónica de Serpa em Vila V. de Ficalho Ho Ho Ho, Pai Natal Mexe-te! Desfile de Pais Natal motard

Presépio em Vila Verde de Ficalho Presépio em Vale de Vargo Mercadinho de Natal na Praça da República Arvores de Natal para reciclagem

Pista de gelo, Largo Condes de Ficalho
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cultura

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Agricultura 
– foices pré-históricas

A partir do Neolítico assiste-se por todo o território ao 
aparecimento de diversos povoados, muitas vezes situa-
dos em terrenos de elevado potencial agrícola. Neste 
período surge a agricultura e a domesticação animal que 
transformam completamente as sociedades humanas, 
que passam de recolectoras a produtoras. 

Os principais vestígios da atividade agrícola que a ar-
queologia nos revela são sobretudo as ferramentas utili-
zadas para tarefas como a moagem ou a ceifa. 

Na coleção do Museu Municipal de Arqueologia de Ser-
pa estão presentes pequenos objetos de pedra que eram 
colocados em cabos de madeira, formando as primeiras 
foices. Conhecemos estes instrumentos desde o Neolíti-
co até à Idade do Bronze, período a partir do qual terão 
começado a ser substituídas por ferramentas metálicas. 

Estes artefactos são elaborados a partir de rochas lo-
cais e possuem uma forma “denteada” na superfície de 
corte. Eram encaixados em cabos de madeira, curvos, ao 
qual se seguravam através da utilização de resinas, o que 
permitia a sua substituição em caso de desgaste ou fra-
tura. 

Nas vitrines do Museu encontram-se exemplares pro-
venientes dos sítios neolíticos de Casa Branca 7 (Santa 
Maria), e da Idade do Bronze do Castelo da Crespa (Santa 
Maria) e Salsa 3 (Brinches).

Agricultura – foices pré-históricas
Museu Municipal de Arqueologia

Exposição coletiva

Ficalho Artes 

A exposição coletiva Ficalho Artes, 
com obras de António Acabado, António 
Réu, Bento Sargento e Leandro Sidon-
cha, inaugurou no Museu de Vila Verde 
de Ficalho, no dia 26 de novembro. 

A vereadora com o pelouro da Cultu-
ra, Odete Borralho, esteve em represen-
tação do Município de Serpa, e esteve 
também presente o executivo da Junta 
de Freguesia local.

Durante a iniciativa procedeu-se à 

apresentação do catálogo da exposi-
ção, elaborado e financiado pela Câma-
ra Municipal, e destacou-se a importân-
cia das artes na localidade, bem como a 
criação do grupo Ficalho Artes.

Paralelemente à iniciativa houve Can-
te Alentejano, no âmbito da Festa do 
Cante 2022, bem como uma homena-
gem a Miguel Hernández, poeta e dra-
maturgo espanhol, resistente anti-na-
cionalista.

Inauguração da exposição no Espaço Museológico de Vila Verde de Ficalho

Apresentação do catálogo no Salão Polivalente da localidade

Momento de Cante no âmbito da Festa do Cante 2022
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Apoio sustentado quadrienal

Companhia de Teatro 
Baal17
A Baal17 – Companhia de 

Teatro foi uma das 48 
entidades na área artística 
do Teatro propostas para um 
apoio sustentado quadrienal, 
a única proposta para apoio 
no distrito de Beja e uma das 
quatro de todo o Alentejo. En-
tre os objetivos definidos pela 
tutela para o Programa de 
Apoio Sustentado conta-se a 
consolidação das estruturas 
artísticas e a correção de as-
simetrias territoriais. A Baal17 
é um projeto com apoio con-
tinuado da Dg-Artes, desde 
2004, e da Câmara Municipal 
de Serpa, desde 2000. 
Neste novo ciclo de investi-
mento as entidades irão re-
ceber, pela primeira vez, nos 
concursos de Programa de 
Apoio Sustentado do Ministé-
rio da Cultura/ Direção-Geral 
das Artes, o valor integral cor-
respondente ao patamar fi-
nanceiro a que se candidata-
ram. A Baal17 irá assim captar 
240 mil euros anuais, o que 

representa 34,88 por cento 
das suas receitas globais, em 
2023. 
 O investimento conseguido 
para a região permitirá a ma-
nutenção de uma equipa per-
manente de 10 profissionais, 
a que se juntam cerca de 50 
profissionais das equipas ar-
tísticas, técnicas e outras, 
que participam em ativida-
des específicas, e a consoli-
dação de um projeto com 22 
anos que aposta na cultura e 
na arte como fator de desen-
volvimento humano, social e 
económico. 
Inerente a esta forma de 
pensar e fazer teatro está a 
relação com o seu território 
principal de intervenção – 
concelho de Serpa e Margem 
Esquerda do Guadiana –, cuja 
característica mais marcante 
é a baixa densidade popula-
cional (com tudo o que isso 
implica, da escassez de pú-
blico à escassez de oferta). 
Neste sentido, a Companhia 

assume a responsabilidade 
de implementar e consolidar 
um modelo de projeto artís-
tico (pedagógico, económico 
e social) que aborda a criação 
artística numa lógica copu-
lativa e holística, procurando 
tirar proveito e valorizar as 
vantagens do diálogo entre 
diferentes identidades. 
A Baal17 – Companhia de Tea-
tro apresentará publicamen-
te o seu Plano de Atividades 
para o quadriénio 2023-26 
este mês, em data a anunciar. 
À Baal17 o Município de Serpa 
endereça os parabéns pela 
aprovação desta candidatura, 
que revela o conhecimento e 
a capacidade de trabalho da 
Companhia numa região como 
é o Alentejo. Tal como até aos 
dias de hoje aconteceu, o Mu-
nicípio manifesta ainda a dis-
ponibilidade para trabalhar 
conjuntamente na criação de 
soluções para as diversas si-
tuações que ocorram.

n

Cantadores 
representaram 
Alentejo

Odisseia 
Nacional

O Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de 
São Bento esteve presente na iniciativa de lan-
çamento do programa “Odisseia Nacional”, do 
Teatro Nacional D. Maria II, que se realizou no 
dia 30 de novembro, em Lisboa. 

Convidados pela organização, atuaram no 
evento em representação do Alentejo, num 
espetáculo que juntou música, teatro, humor e 
música contemporânea.

O programa “Odisseia Nacional” assenta na 
descentralização da programação, durante o 
ano de 2023, sendo que 90 municípios acolhe-
rão teatro, laboratórios, oficinas, entre outras 
iniciativas. 

A Câmara Municipal de Serpa é um dos par-
ceiros deste programa, que passará por Serpa 
em dezembro de 2023. 

Atuação do Rancho no Teatro Nacional D. Maria II

“Ruptura”, uma das peças com participação da comunidade

XIII Concerto de Natal 

Confraria 
do Cante

A Confraria do Cante Alentejano promoveu, 
no dia 11 de dezembro, no Museu do Cante 
Alentejano, um concerto de Natal, com a par-
ticipação do Grupo de Cantadores de Nossa 
Senhora das Neves, do Grupo Coral e Etno-
gráfico da Academia Sénior de Serpa e de Os 
Alentejanos.

Foram interpretadas músicas do cancionei-
ro tradicional, e algumas alusivas à quadra 
natalícia. 

A iniciativa contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa, Museu do Cante Alenteja-
no e União das Freguesias de Salvador e San-
ta Maria (Serpa). 

n
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notícias

Cartaz

Espetáculo de dança “Serotonina” 

Ao longo do ano de 2022 
a normalização da situa-

ção pandémica tem permitido 
o retomar de muitas ativida-
des que estiveram fortemente 
condicionadas durante mais 
de dois anos. 

O Museu Municipal de Ar-
queologia, à semelhança de 
outros equipamentos, volta 
progressivamente à normali-
dade e é com enorme satisfa-
ção que se regista o regresso 
das visitas escolares. Desde o 
início do ano foram várias as 
visitas guiadas dirigidas para 
grupos escolares, sobretudo 
do concelho de Serpa, que 
trouxeram ao Museu Munici-
pal de Arqueologia mais de 
uma centena e meia de alunos 
e professores. 

Tornou-se assim possível 
planear visitas específicas 
destinadas a promover o pa-
trimónio arqueológico conce-
lhio, em articulação com os 
programas curriculares. Estas 
visitas integram também a 
utilização de alguns recursos 
pedagógicos, como réplicas e 
ilustrações, destinadas a uma 
maior interação com o público. 
A última visita escolar ocorreu 
no dia 30 de novembro, com 

20 alunos do 7.º ano da Escola 
Secundária de Serpa, acom-
panhados por dois professo-
res, que pretendiam aprofun-
dar os seus conhecimentos 
sobre a pré-história em geral e 
sobre os vestígios deste perío-
do existentes no concelho. 

Em 2023 o Museu Municipal 
de Arqueologia continuará à 
disposição da comunidade, 
na certeza de uma cada vez 
maior adesão aos programas 
de visitas guiadas.

n

O arqueólogo fez uma visita guiada e respondeu às questões dos estudantes

Visitas de alunos do concelho 

Museu Municipal 
de Arqueologia 

Musibéria

Espetáculo de dança
O espetáculo de dança “Se-

rotonina”, de Amélia Bentes, 
teve lugar no dia 10 de dezem-
bro, no auditório Musibéria. 

Subiram ao palco Felix e 
Amélia, performers/bailarinos 
e coreógrafos ativos no meio 
artístico desde os anos 90. 
Além da cumplicidade artística 
e da história em comum, “Se-
rotonina” juntou-os para uma 
apresentação sobre o prazer 
passado, presente e futuro; de 
mexer, falar, observar, aceitar, 
assumir, tolerar, concordar, 

receber e perpetuar a vonta-
de de continuar a fazer com 
prazer, fazer de coração como 
meio de libertação. 

Uma mostra dos Laborató-
rios de Dança e Música reali-
zou-se no Musibéria no dia 17 
de dezembro.  Iniciação à Dan-
ça, Dança Criativa, Sevilhanas 
e Flamenco, Violino, Piano e 
Guitarra foram as disciplinas 
sobre as quais incidiu a mos-
tra, aberta ao público, e que 
cativou sobretudo familiares e 
amigos dos executantes.

Gravações em Serpa

Minha Terra, 
Minha Gente

No âmbito da candidatura “Património Cultu-
ral Imaterial do Baixo Alentejo – Proteção, Valo-
rização e Divulgação”, da responsabilidade da 
CIMBAL, decorreram em Serpa, no dia 15 de de-
zembro, as gravações para a produção de dois 
vídeos da série “Minha Terra, Minha Gente”. Cada 
um dos 13 municípios da CIMBAL elencou dois 
temas característicos, sobre os quais foram pro-
duzidos os vídeos. O Município de Serpa esco-
lheu o Cante Alentejano e o Queijo Serpa, tendo 
convidado para as gravações o cantador Carlos 
Arruda, o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do 
Povo de Serpa e o produtor de queijo Rodolfo 
Carvalho.

Relógio Az-Zait 

Lançamento 
em Serpa

O Museu do Relógio, em parceria com a em-
presa Olibest, lançou no dia 30 de novembro, 
no Lagar Olibest, em Serpa, uma edição limi-
tada do relógio Az-Zait, projetado em conjunto 
com uma empresa alemã de relógios.

O relógio, cujo nome se traduz como sumo 
de azeitona, homenageia os trabalhadores oli-
vícolas do Alentejo.

O evento de lançamento, no qual o presi-
dente da autarquia, João Efigénio Palma, par-
ticipou, contou com uma visita ao lagar e com 
um momento de Cante Alentejano, pelo Grupo 
Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa.
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Gravações no Museu do Cante
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Ténis de mesa

Torneio de Veteranos
Decorreu no último domingo, 

no pavilhão da Escola Padre Ví-
tor Melícias, em Torres Vedras, 
a primeira edição do Torneio de 
Veteranos Carlos Guilherme, 
terceira prova pontuável para o 
Circuito Nacional de Veteranos 
da Federação Portuguesa de 
Ténis de Mesa.

 António Bentes (SLU Ser-
pense), alcançou a vitória no 
escalão V (dos 60 aos 64 anos), 
depois de vencer na partida 
final, João Buíça (CRC Quinta 
Lombos), por 3:2 (4,9,-3,-13,13). 
Álvaro Toscano (B São João) e 
Stefan Martenssen (Padernen-
se Clube), fecham o pódio em 
3.º e 4.º na classificação.

A escassez da água

Ações de 
sensibilização

Realizaram-se no dia 15 de dezembro duas 
ações de sensibilização no concelho de Serpa, 
uma na Escola Primária de Vila Nova de São 
Bento e outra no Lar de São Bento, no âmbi-
to da campanha “A Escassez da Água”, que a 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
(Cimbal) e a Agência Portuguesa do Ambiente 
se encontram a promover, e à qual o Município 
de Serpa se associou. 

Jorge Serafim, o conhecido humorista e con-
tador de histórias, esteve nas referidas institui-
ções, onde partilhou histórias e contos sobre a 
poupança de água, a que se seguiram ativida-
des lúdicas e de sensibilização para a necessi-
dade de reduzir o consumo e adotar comporta-
mentos sustentáveis. As ações terminaram com 
a oferta de redutores de caudal para uso nas 
referidas instituições. 

 

O atleta serpense, António Bentes, venceu a competição

Secundária assinalou 

Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência  

No âmbito do Dia Internacio-
nal da Pessoa com Deficiência, 
a Escola Secundária de Serpa, 
através do Grupo Disciplinar de 
Educação Física, integrado no 
Projeto do Desporto Escolar, 
dinamizou um conjunto de ativi-
dades com o objetivo de sensi-
bilizar para a condição das pes-
soas portadoras de deficiência. 

Durante os intervalos das 
atividades letivas, os alunos 
e toda a comunidade escolar 
tiveram a oportunidade de ex-
perienciar dinâmicas no bas-
quetebol e peddy-paper em 
cadeira de rodas, boccia, volei-
bol adaptado e goalball.

Foram parceiros desta ativi-
dade os Bombeiros Voluntários 
de Serpa, o Lar de Brinches e o 
Centro de Saúde de Serpa. No 
âmbito escolar, participaram 
ainda a Associação de Estudan-
tes e o Clube de Voluntariado. 
A articulação entre o Grupo de 
Educação Física e as entidades 
foi realizada pela assistente So-
cial Ângela Soares, da Equipa 
Local de Intervenção Precoce 
de Serpa. Dinâmicas desportivas sensibilizaram a população escolar para a deficiência Sessão em Vila Nova de São Bento

Biblioteca Municipal

Gomos 
de Tangerina

Decorreu no dia 17 de dezembro mais um 
Gomos de Tangerina, na Biblioteca Municipal,  
com o tema Tira Bec Tira Bec, dinamizado por 
Cristina Taquelim e Ana Santos, que diverti-
ram e encantaram o público presente.
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Dados meteorológicos 
20 de novembro a 18 de dezembro 

Serpa Brinches Vales Mortos Pias Vila Nova de São Bento Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 21,1°C 21,2°C 22,7°C 21,2°C 22,5°C 21,9°C

Temperatura mínima 5,2°C 1,4°C 2,2°C 6,3°C 3,8°C 1,5°C

Precipitação total 
acumulada

105,4mm 120,8mm 189,0mm 109,8mm 202,2mm 214,5mm

Abertura de concurso público

Pavilhão coberto
O Município de Serpa 

abriu o concurso pú-
blico para a empreitada de 
construção de um pavilhão 
multiusos, um espaço amplo 
que dará resposta a ativida-
des diversas da comunidade, e 
que se constitua como uma in-
fraestrutura complementar no 
espaço do Parque de Feiras e 
Exposições de Serpa, que con-
ta atualmente com o Pavilhão 
de Feiras e Exposições e o Sa-
lão Polivalente. 

A implementar numa área de 
3.993m2, com 45.25m x 48.50m 
aberto por todos os lados, de 
modo a aproveitar ao máxi-
mo a parcela de terreno, será 
composto por uma estrutura 
metálica e por uma cobertura, 
igualmente metálica, em pai-
nel sandwich. 

Incluirá numa das laterais 

um espaço desenvolvido em 
alvenaria com uma estrutura 
de betão armado e cobertura 
em painel sandwich metálico, 
que comportará uma sala téc-
nica destinada a equipamento 
de apoio e gestão de ilumina-
ção e rede de infraestruturas 

elétricas, dois espaços de ca-
marins de apoio a eventos e 
um bloco de sanitários. 

A empreitada terá um pra-
zo de execução de 7 meses, 
e representa para o Município 
um investimento de 784.803,45 
euros.

Planta de implementação

Produção 
de composto

Recolha 
de verdes

Desde janeiro ao final de novembro, o Mu-
nicípio de Serpa encaminhou para a Resia-
lentejo 175 toneladas de biorresíduos, prove-
nientes de recolhas seletivas, de recolha de 
verdes solicitada pelos munícipes, e da poda 
de árvores realizada pelos serviços nos es-
paços verdes no concelho.

Os biorresíduos encaminhados são utiliza-
dos para compostagem, sendo transforma-
dos em composto natural.

Município de Serpa

Diminuição 
de animais 
errantes 

A Câmara Municipal de Serpa tem em cur-
so um programa legal para controlo das co-
lónias de gatos. O Programa CED – Captura, 
esterilização e devolução, financiado unica-
mente pela Câmara Municipal de Serpa, im-
plementado em setembro de 2020, abrangeu 
até à data 30 gatos, de seis colónias autori-
zadas, o que tem contribuído para controlar 
o nascimento de animais errantes.

A autarquia conta também com uma cam-
panha de esterilização de animais de com-
panhia, aplicável a cães e gatos, no máximo 
de três animais por agregado familiar, cujos 
titulares residam no concelho. A mesma 
realiza-se pelo segundo ano consecutivo, e 
contou em 2022 com a emissão de cinquenta 
credenciais.

Obras de ampliação

Canil/gatil Intermunicipal 
No dia 21 de dezembro realizou-se a cerimó-

nia de inauguração do novo edifício Canil/Gatil 
Intermunicipal da RESIALENTEJO, que foi mo-
dernizado e ampliado de forma a adequar-se às 
exigências decorrentes da legislação em vigor.

As obras, que representaram um investimento 
na ordem dos 444.000,00 euros, pretenderam 
criar condições para acolher  um maior núme-
ro de animais errantes da área de abrangência, 
dotando as instalações de melhores condições 
que contribuam para o bem-estar dos animais 
alojados.
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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 janeiro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, em Serpa, no 
dia 4, pelas 17.30 horas, na Sala de Sessões 
do Município. A ordem de trabalhos estará 
disponível para consulta no sítio do municí-
pio, em www.cm-serpa.pt com 48 horas de 
antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 a 06 | Farmácia CENTRAL

07 a 13 | Farmácia SERPA JARDIM

14 a 20 | Farmácia CENTRAL

21 a 27 | Farmácia SERPA JARDIM

28 a 31 | Farmácia CENTRAL

Serpa
> Cemitério, conclusão dos ossários

> Escola Primária do Forte, reparação dos 
muros

> Parque de Campismo e Piscina 
Municipal, reparação de vedações

> Complexo Desportivo de Serpa, pintura e 
manutenção

> Centro de Transportes, requalificação do 
edifício

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Estrada de São Brás, execução de 
passeio

> Estaleiro Municipal, reparação do muro 
de vedação

> Mercado Municipal, instalação de tubos 
de drenagem na cobertura e preparação 
para pintura do muro

> Reposição de calçada

Vila Verde Ficalho

> Parque Desportivo, substituição da 
cobertura dos balneários

> Manutenção de caminho

Concelho
> Poda de árvores

> Reposição de asfalto

> Requalificação de sinalização vertical e 
horizontal

> Praça da República, reparação de lajetas

Brinches
> Rua da Estrada, conclusão da reparação 

do muro de contenção

> Reposição de calçada

Pias
> Casões da UCP, limpeza do recinto para 

realização da Mostra Pias

> Rua 5 de Outubro, reparação de tampa 
de caixa de visita

Vila Nova de São Bento

> Cineteatro Maria Lamas, continuação da 
pintura exterior do edifício

> Recinto da feira, limpeza
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

NATAL EM SERPA . SERPA 
Até 7 de janeiro de 2023 

>  Concerto de Ano Novo
    Pela Orquestra do Conservatório Regional do Baixo Alentejo

  Dia 7 . 18.00 horas . Cineteatro Municipal de Serpa
  Org.: Câmara Municipal de Serpa

Cante aos Reis . CONCELHO
Dia 5 . Consultar programas próprios
Pias: Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias.
Vila Nova de São Bento: Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento, Grupo Coral 
Feminino Madrigal, Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, na Igreja Matriz.
Serpa: Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, pelas ruas da cidade.
Apoio: Câmara Municipal de Serpa

O melhor do Natal vem do Concelho de Serpa 
– Feliz Natal com o Comércio Local . CONCELHO
Sorteio dos talões
Dia 14 . 10.30h . Mercado Municipal de Serpa
Org.:Câmara Municipal de Serpa

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

>  “Património (I) Material do Concelho de Serpa”
Exposição do 8.º concurso de fotografia

   Até dia 28 de janeiro’23 . 10.00h - 13.00h e 14.30h - 19.00h

>  “Cá dentro”  Mindfulness . Os meus desejos para 2023
    Dia 14 . 11.00 horas . Mediadora: Maria de Guadalupe Paraíba

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

>  Mãos na Massa . 
    Dia 21 . 10.30 horas . Oficina de expressão plástica para o público em geral

>  Gomos de Tangerina
    Mediação de leitura por Patrícia Romão e Romão Rosalina
    Dia 21 . 11.00 horas . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

>  Oh! . Para pais e bebés dos 8 aos 36 meses 
  Dia 28 .  11.00 horas . Dinamizada por Luzia do Rosário
Org.: Câmara Municipal de Serpa e Luzia do Rosário

Feira do Enchido e do Presunto . VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dias 28 e 29 
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

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

>  Espetáculo de Música com José Peixoto
Dia 28.  18.30 horas . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com

agenda cultural e desportiva
DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO
Dia 07 – Parque Desportivo de Vila Verde de Ficalho
15.00h – A. Lá Vai Alho / AC Ficalho X CCDR Quintos – Seniores
Dia 08 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00h – CA Aldenovense X GD Amarelejense – Seniores
Dia 08 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa X CD Praia Milfontes – Juvenis
Dia 14 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa X Despertar SC - Infantis
15.00h – FC Serpa “B” X Mértola UC – Seniores
Dia 15 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – FC Serpa X Moura AC – Iniciados
Dia 15 – Parque Desportivo de Pias 
15.00h – Piense SC X CD Almodôvar – Seniores
Dia 21 - Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC X Bairro da Conceição – Infantis
Dia 21 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00h – CA Aldenovense X Bairro da Conceição – Seniores
Dia 22 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – FC Serpa X Moura AC – Juvenis
15.00h – FC Serpa X União Fabril – Seniores
Dia 28 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa X Piense SC – Infantis
Dia 28 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00h – CA Aldenovense X Moura AC – Infantis
Dia 29 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – FC Serpa X SC Cuba – Iniciados
15.00h – FC Serpa “B” X CDR Salvadense – Seniores

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 15 – 16.30h – CCP Serpa X CV Tavira – Sub 16
Dia 29 – 16.00h – CCP Serpa X Académico do Funchal – Seniores

VOLEIBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 07 – 18.00h – CCP Serpa X Albufeira – Seniores
Dia 21 – 18.00h – CCP Serpa X São Francisco – Seniores

TÉNIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA
Dia 14 – 18.00h – CP Serpa X CD Pic - Nic – Seniores

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

Ginástica sénior
> Segundas 9.30h Pias | 11.00h Brinches
> Terças . 9.30 h Serpa
> Quartas . 9.30h Vales Mortos  | 11.00h Santa Iria  | 15.45h Hortinha 
> Quintas . 9.30h Vila Verde de Ficalho | 11.00h A-do-Pinto | 15.45h Vale 

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

Boccia sénior
> Segundas . 14.30h Vale de Vargo (Centro Cultural) 
> Terças . 15.30h Vila Verde de Ficalho (Salão Polivalente)
> Quartas . 10.00h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão) | 14.30h Brinches 

(Antigo Pré-escolar) 
> Quintas . 14.15h Santa Iria (Centro Cultural) | 15.30h Vales Mortos 

(Sociedade Recreativa)
> Sextas . 14.00h Vila Nova de S. Bento (Pavilhão Municipal) | 14.00h 

Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão)

Hidroginástica . SERPA
De segunda a sexta-feira . Piscina Coberta de Serpa 

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

Walking Football . SERPA
Terças e quintas-feiras . 19.30h às 20.30h .  Pavilhão do Parque 
Desportivo de Serpa


