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destaque
Delegação espanhola visitou Serpa

Queijo Serpa procura entrar 
na Rede Europeia de Queijos

A convite da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, uma 
comitiva espanhola, li-

derada por Angel Pacheco, pre-
sidente da região demarcada do 
Queijo Torta del Casar DOP, es-
teve no passado dia 12 de julho 
em Serpa, para uma visita insti-
tucional. Casar é uma pequena 
localidade da província de Cá-
ceres, conhecida pela qualidade 
do seu queijo. 

A delegação foi recebida por 
Tomé Pires, presidente da Câma-
ra de Serpa.

Esta visita é fruto da desloca-
ção de uma missão empresarial 
que a Câmara de Serpa promo-
veu, no passado mês de abril, à 
Feira Internacional do Queijo de 
Trujillo, localidade da província 
de Cáceres que pertence à Co-
munidade da Estremadura. 

A possível inclusão do Queijo 
Serpa na Rede Europeia de Quei-
jos, a participação de produtores 
locais na semana da Torta del Ca-
sar DOP, em Espanha, e ainda a 
realização de ações conjuntas di-
rigidas a produtores portugueses 
e espanhóis que utilizam cardo, 
foram os assuntos em análise.

Além de Angel Pacheco, fa-
ziam parte da delegação espa-
nhola diversos produtores e téc-
nicos ligados à organização da 
Feira Internacional do Queijo de 
Trujillo.

n

Tiago Pereira assina protocolo com o município de Serpa

Festejos populares em documentário

Município colabora 
com Música Portuguesa 
a Gostar Dela Própria

A Câmara Municipal de Serpa fir-
mou, no passado dia 16 de ju-
nho, com a Música Portuguesa 

a Gostar Dela Própria, um protocolo de 
colaboração para a realização de um do-
cumentário sobre as manifestações pro-
fano-religiosas do concelho de Serpa, 
em que o Cante tem papel de destaque.

De referir ainda que o mentor do pro-
jeto Música Portuguesa a Gostar Dela 
Própria é Tiago Pereira, realizador de do-
cumentários sobre música, e o respon-
sável pela longa metragem “Os Cantado-
res de Paris”, um dos filmes em destaque 

na iniciativa Noites de Rua Cheia.
O protocolo terá a duração de 2 anos 

e incluirá a gravação de eventos marcan-
tes e diferenciadores do concelho, como 
os Jordões em Pias, as comemorações 
do 1.º Dezembro em Vila Verde de Fi-
calho, o Cante ao Menino em Pias, Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo, o 
cantar aos Reis em Serpa e Vila Verde de 
Ficalho, as Santas Cruzes em Vila Nova 
de São Bento, o Ciclo da Páscoa, as Ale-
luias em Serpa e Vila Verde de Ficalho, a 
terça-feira de Altinho em Serpa e ainda 
a festa da Ascensão em Vale de Vargo.

Será como que um registo para me-
mória futura, em que se incluirão tam-
bém testemunhos pessoais de gentes 
ligadas a estes eventos, e que ainda con-
tam a história dos momentos passados.

Todo o material gravado será dispo-
nibilizado ao Município de Serpa, que o 
poderá utilizar nas suas plataformas.

Já a associação cultural e recreativa 
Música Portuguesa a Gostar Dela Pró-
pria fica com a competência de difundir 
nas suas plataformas, o resultado des-
tas gravações, mencionando sempre o 
apoio do município.

As festividades dos Jor-
dões, o 1.º Dezembro em 
Ficalho, o Cante ao Me-
nino, o cantar aos Reis, 
as Santas Cruzes, o Ci-
clo da Páscoa, o Altinho 
e a festa da Ascensão 
vão ser gravadas para 
memória futura

Queijo Serpa volta a apostar na internacionalização

Esta visita é fruto 
da deslocação de 
uma missão em-
presarial que a 
Câmara de Serpa 
promoveu, no pas-
sado mês de abril, 
à Feira Internacio-
nal do Queijo de 
Trujillo
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O 
Alentejo é grande 
e precisa urgente-
mente de políticas 
centrais que olhem 
para este enorme 
território. Nós que 

aqui moramos, que aqui temos a nos-
sa vida e o nosso trabalho, nós que 
trabalhamos para um presente e um 
futuro de qualidade, com desenvolvi-
mento económico e social, com mais 
pessoas e mais emprego, precisamos 
de garantias de que vão ser tomadas 
medidas concretas e integradas para 
a melhoria das condições de vida, 
para investimento, produção e apro-
veitamento dos recursos. Sem em-
bustes e sem demagogias. Vem isto 
a propósito das recentes informações 
do Governo sobre os investimentos 
para o distrito, designadamente, no 
quadro do Plano Nacional da Polí-
tica de Ordenamento do Território e 
do Plano Nacional de Investimentos 
2030 que, definindo os investimen-
tos no interior para a próxima década, 
não dão resposta às necessidades a 
nível das acessibilidades (rodoviárias 
ou ferroviárias) no distrito de Beja, 
nem definem prioridades ou com-
promissos para a concretização de 
projetos estruturantes e de combate 
às assimetrias e lacunas existentes, 
seja em termos da dinamização eco-
nómica, da criação de emprego ou 
dos serviços essenciais. E porque até 
agora, as razões apresentadas pelo 
Governo não são aceitáveis, nem in-
justificáveis, vamos continuar a exigir 
a atenção que o Alentejo precisa.

EDiToriAl
É Tão grANDE 
o AlENTEjo 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Seminário em Espanha

Serpa apresenta 
obra da Torre do Relógio

O vice-presidente Carlos Alves, re-
presentou a Câmara Municipal de 
Serpa, no passado dia 9 de julho, 

em Niebla (Huelva), no seminário de lança-
mento do projeto FORTours, no qual se in-
tegra a empreitada de execução da Torre do 
Relógio de Serpa, cujos trabalhos estão prati-
camente concluídos.

Na ocasião, foram ainda apresentadas ou-
tras obras também financiadas pelo FORTou-
rs, em curso no Alentejo, Algarve e na Anda-
luzia, sendo que a obra da Torre do Relógio é 
a única do distrito de Beja.

Recordamos que se trata de um projeto 
no âmbito do programa Interreg V, na medida 
Fortificações de Fronteira: Fomento do turis-
mo cultural transfronteiriço, com um valor to-
tal de apoio FEDER de 1 583 260 euros, para 
as três regiões.

As obras de conservação, limpeza, conso-
lidação e restauro da Torre do Relógio, que ti-
veram um custo de 104 995 euros, com com-
participação comunitária de 75  000 euros, 
estão praticamente concluídas, e incidiram 
na cimalha, ameias, campanário, coruchéu e 
em paredes autoportantes de alvenaria e de 
pedra.

A Torre do Relógio está classificada como 
Conjunto de Interesse Público, sendo que no 
Plano de Pormenor de Salvaguarda do Nú-
cleo Histórico de Serpa encontra-se qualifi-
cada como Imóvel Notável.

Apesar de ser desconhecida a data de 
construção desta torre, sabe-se que em 1440 
foi transformada em Torre de Relógio, sendo 
a terceira torre mais antiga do país. Sabe-se 
também que o seu atual relógio tem 128 anos.

Visita às freguesias

Reunião 
em Vila 
Nova de 
São Bento

No passado dia 27 de junho teve 
lugar uma reunião entre o Exe-
cutivo da Câmara Municipal de 

Serpa e o Executivo da União das Fregue-
sias de Vila Nova de São Bento e Vale de 
Vargo. Seguiu-se uma visita à localidade 
por parte dos eleitos dos dois orgãos au-
tárquicos e foram feitos atendimentos aos 
munícipes.

Requalificação da Torre do Relógio está quase concluída

Câmara e junta visitam freguesia
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Vila Nova de São Bento recebeu, de 27 a 29 de julho, a 
III Feira do Enchido e do Presunto, iniciativa organizada 
pela União das Freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa. 
Na sua próxima edição o “Serpa Informação” dará conta de mais 
desenvolvimentos deste certame.

A Mostra de “Mangotes de Aldeia Nova”, o Concurso Experi-
mental de Linguiça Curada, a tertúlia “Presunto – como harmoni-
zar com vinho” e a exposição etnográfica “Do alguidar à panela” 
foram alguns dos momentos fortes.

Vila Nova de São Bento

III Feira do Enchido 
e do Presunto

Em honra de São João Baptista

Festa do Crespo 
marcada pelo convívio 

Realizou-se no dia 23 de junho a festa do 
Crespo, em honra de S. João Batista. Con-

vívio, animação e música não faltaram. A orga-
nização foi da responsabilidade da Comissão 

de Festas de Vila Verde de Ficalho. Tomé Pires, 
presidente da autarquia, marcou presença neste 
evento.

n

Festa de fim do ano letivo em Vales Mortos

Piquenique junta alunos, 
pais e professores 

Para marcar o final de mais um ano letivo, a 
comunidade educativa do pré-escolar e do 

1.º ciclo de Vales Mortos promoveu um piquenique. 
Um momento de boa disposição, divertimento, 

brincadeiras aquáticas, no qual a vereadora Odete 
Borralho, que detém o pelouro da educação, tam-
bém participou.

n

Vale de Vargo

Pintura, música, 
cinema… e um 
mega gaspacho
Decorreu, entre 18 e 24 julho, a 22.ª Semana Cultural de 

Vale de Vargo. Do programa destacamos a inauguração 
da exposição de pintura do artista local Armindo Seita, 

que teve lugar no dia de abertura do evento, e ainda a realização 
de um Mega Gaspacho, cuja organização pertenceu à Arpivago e 
que se realizou no domingo, dia 22.

Com organização da União das Freguesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo e com apoio da Câmara Municipal de Ser-
pa, várias foram as iniciativas que fizeram parte desta semana 
cultural, tais como os espetáculos musicais com o grupo F&L, Los 
Chupitos, Amigos da Pinguinha, baile com João Realista, projeção 
do filme “Cantadores de Paris” (integrado no programa municipal 
Noites de Rua Cheia), noite de fados (com Rute Ramalho, Maria 
Infante e Pedro Calado, acompanhados pelos músicos António 
Barros e António Caeiro) e ainda um encontro de grupos corais 
promovido pelo Rancho Coral e Etnográfico “Os Camponeses de 
Vale de Vargo”.

De referir que o cante foi uma das notas dominantes em todo 
o evento.
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Vila Verde de Ficalho também desfilou nos Santos Populares

Mais de 400 crianças inscritas

Oficinas de Verão 
em várias localidades
Decorre desde o passado dia 2 de 

junho e até 31 de agosto mais 
uma edição das Oficinas de Ve-

rão da Câmara Municipal de Serpa. As ofi-
cinas são destinadas a crianças de todo o 
concelho, em idade de pré-escolar e até 
aos 12 anos.

O objetivo é dar resposta às necessida-
des das famílias na ocupação dos mais 
novos em período de férias escolares. 

Este projeto é desenvolvido em várias 
localidades do concelho, tendo os servi-
ços da autarquia aceite 430 inscrições: em 
Serpa foram integradas 166 crianças, em 
Pias participam 66, em Vila Nova de São 
Bento, 60, em Vila Verde de Ficalho, 42, 

em Vales Mortos, Brinches e Vale Vargo, 
27 em cada e 15 em A-do-Pinto.

Apesar de não ser competência do mu-
nicípio, mas tendo em conta as necessi-
dades das famílias, a Câmara Municipal 
de Serpa avançou mais uma vez com esta 
iniciativa, de forma gratuita, para a qual 
contratou 20 jovens monitores do conce-
lho, aos quais se juntaram 14 auxiliares de 
ação educativa da autarquia. 

Do programa das oficinas constam di-
versas atividades, com destaque para o 
desporto, cante, expressão plástica, entre 
outras. Estão ainda previstas visitas a locais 
emblemáticos de Serpa, tais como como 
o Castelo e o Museu de Arqueologia.

Mastros e marchas marcam quadra em todo o concelho

Comemoração dos santos populares 
Realizaram-se mastros 

um pouco por todo o 
concelho, organizados 

pelas comissões de festas lo-
cais — Vales Mortos, Pias, Vale de 
Vargo, Vila Verde de Ficalho, Vila 
Nova de São Bento e Serpa. 

Em Serpa desfilaram as mar-
chas nos dias 22 e 23, junto ao 
espelho de água, numa organiza-
ção do Agrupamento de Escolas 

n.º 1 de Serpa e do Município de 
Serpa, respetivamente, e no dia 
28, na Eira de São Pedro, a cargo 
do Corpo Nacional de Escutas, 
agrupamento 377 – Serpa. Parti-
ciparam as marchas da Associa-
ção de Trabalhadores da Câmara 
Municipal de Serpa, Sociedade 
Filarmónica de Serpa, Creche/
JI Nossa Senhora da Conceição, 
Santa Casa da Misericórdia de 

Serpa, Agrupamento de Escolas 
n.º1 de Serpa e Academia Sénior 
de Serpa. 

Também outras localidades do 
concelho tiveram marchas, no-
meadamente Vila Verde de Fica-
lho, no dia 22, com desfile organi-
zado pela Associação Cultural e 
Juvenil em parceria com o Agru-
pamento de Escolas, e o Lar/ 
Centro de Dia de Nossa Senhora 

das Pazes e São Jorge organizou 
marcha e mastro para animar os 
seus utentes; Pias, no dia 29, com 
organização da Junta de Fregue-
sia de Pias, viu desfilar as mar-
chas “As Ginjinhas”, de Salvada, 
Sociedade Filarmónica de Serpa, 
Grupo de Teatro Al-manijha, de 
Moura, Agrupamento de Escolas 
n. º1 de Serpa e Associação dos 
Trabalhadores da Câmara Muni-

cipal de Serpa. 
Em Pias, de 23 a 29 estiveram 

armados os Jordões, no Jardim 
de Pias, a cargo do Grupo Coral 
Feminino “As Ceifeiras de Pias”, 
no Lar da Fundação Viscondes 
de Messangil, da responsabilida-
de da própria entidade, e em vá-
rias habitações particulares.

n

Marcha do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa

Atividades para as crianças decorrem até final de agosto



6 | Serpa Informação | agosto 2018

notícias
Comédia “Quero-te tanto”

Novo filme 
rodado em Serpa
Serpa foi escolhida para palco do mais recente filme de Vicente 

Alves do Ó. Trata-se de “Quero-te tanto”, uma comédia que o 
realizador, também responsável pelo filme “Al Berto”, gravou no 

início do mês em vários locais do concelho, com um elenco bastante 
conhecido.

A Câmara Municipal de Serpa apoiou a rodagem do filme, tido pela 
produção como “uma empolgante comédia cartoonesca sobre um in-
conformado casal de jovens pais que, procurando uma solução para a 
sua frágil situação financeira, se envolve num inocente e disparatado 
assalto ao hangar de armazenamento das raspadinhas”.  Com o desen-
rolar da história, os atores principais são perseguidos pela polícia, mas 
acabam por ser julgados como “heróis” pela imprensa. 

Em Serpa, foram escolhidos vários locais para a rodagem de cenas 
do filme, nomeadamente um voo em balão de ar quente, filmado entre 
Pias e Vila Nova de São Bento, ao qual o “Serpa Informação” assistiu.

Pedro Teixeira, Benedita Pereira, Dalila Carmo, Maria Rueff, Alexandra 
Lencastre, Fernanda Serrano, entre outros, são os protagonistas desta 
comédia. 

Serpa apoia “Cinema, Cem Anos de Juventude”

“O mundo à nossa volta” no cineteatro

No dia 15 de junho, o Cineteatro Munici-
pal de Serpa recebeu uma mostra de 
filmes-ensaio realizados por crianças 

de escolas portuguesas e estrangeiras, no âm-
bito das oficinas do projeto “Cinema, cem anos 
de Juventude”.

Os jovens partilharam entre si, e com o públi-
co, a sua experiência na realização dos filmes 
e assistiram à projeção e apresentação de sete 
dos filmes-ensaio, realizados no âmbito das 
oficinas do programa. Os cineastas e os profes-
sores que orientam os alunos ao longo do ano 
também estiveram presentes e fizeram o balan-
ço anual.

A iniciativa contou com a presença de jovens 
realizadores, professores e cineastas das esco-
las que participaram no projeto: Escola Básica 
Marqueses de Alorna, Escola Secundária Ca-
mões, Escola Básica 2,3 Moinhos de Arroja, Es-
cola Secundária Miguel Torga, Agrupamento de 

Escolas de Mértola, Escola EB 2,3 de Vila Nova 
de São Bento e Escola Secundária de Serpa. 

O projeto “Cinema, Cem Anos de Juventude”, 
criado e coordenado pela Cinemateca France-
sa desde 1995, foi implementado em Portugal 
em 2006, pela Associação Cultural “Os Filhos 
de Lumière”. A Câmara Municipal de Serpa foi a 
primeira autarquia portuguesa envolvida neste 
programa pedagógico internacional, inicialmen-
te implantado na Escola Secundária de Serpa, e 
em 2010/2011, por proposta da autarquia, alar-
gado a um universo mais vasto da comunidade 
escolar, com a criação do Clube de Cinema da 
Biblioteca Municipal de Serpa. 

Desde 2014, o programa “Cinema, cem anos 
de juventude” passou a integrar o projeto “O 
Mundo à Nossa Volta”, apoiado pelo Programa 
PARTIS / Práticas Artísticas para a Inclusão So-
cial, promovido pela Fundação Calouste Gul-
benkian.

Atriz Dalila Carmo prepara-se para sobrevoar o concelho de Serpa em balão

Innuento, Trio Argentino e 
Cante alentejano, foram al-

guns dos momentos em que a 
música falou mais alto durante 
o Acampamento pela Paz, or-
ganizado pela Plataforma pela 

Paz e o Desarmamento, com 
apoio do município de Serpa. 

O evento teve lugar na cida-
de de Serpa, nos passados dias 
27, 28 e 29 de julho e envolveu 
cerca de duas centenas de jo-

vens de todo o país e do con-
celho, que promoveram várias 
atividades: um desfile pela paz, 
a pintura de um mural, um de-
bate e vários torneios desporti-
vos, entre outras.

Os jovens participaram ainda 
numa visita guiada por técni-
cos do município, que pas-
sou pelos monumentos mais 
emblemáticos da cidade. Um 
dos momentos simbólicos do 

Acampamento pela Paz pren-
deu-se com a entrega ao muni-
cípio de Serpa do Selo da Paz.

n

Acampamento pela Paz

Município recebe Selo da Paz

Cineteatro Municipal recebeu filmes realizados por jovens de diversos países
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A Câmara Municipal de Serpa tem, ao longo do pre-
sente ano, prestado apoio na área do património 
arqueológico a diversos projetos de investigação 

que incidem sobre o território de Serpa, incluindo apoios 
a jovens investigadores em âmbito académico (mestrados 
e doutoramentos), quer através da concessão de facilida-
des de âmbito logístico, quer através do acompanhamento 
e disponibilização de informação por parte dos serviços de 
património, como 
forma de potenciar 
os valores científi-
co e patrimonial do 
território. 

Foi neste âmbi-
to que uma equipa 
da empresa ERA 
Arqueologia se 
deslocou a Serpa 
para desenvolver 
trabalhos integra-
dos num projeto de 
investigação dedi-
cado ao estudo de 
recintos de fossos 
pré-históricos, con-
tando com apoio do 
município e cujos re-
sultados nos dá conta o seu responsável científico, António 
Carlos Valera, no texto que se segue. 

Um novo e notável recinto Pré-Histórico junto a Vila Nova
“No âmbito de um projeto de investigação orientado para 

a deteção de recintos de fossos pré-históricos, uma equipa 
da Era Arqueologia identificou um novo recinto no concelho 
de Serpa, junto a Vila Nova de São Bento.

O sítio foi reconhecido através de imagens satélite do 
Google Earth, onde se observava um círculo que parecia 
corresponder a um recinto. Para caracterizar melhor o que 
se encontra enterrado no local, esta equipa realizou pros-
peções geofísicas (uma espécie de radiografia ao solo), as 

quais tiveram autorização do proprietário (o professor Duar-
te, de Vila Nova de São Bento) e o apoio logístico do muni-
cípio de Serpa.

Essas prospeções viriam a revelar um complexo sítio ar-
queológico, composto por, pelo menos, três recintos deli-
mitados por fossos escavados na rocha de planta ondulan-
te, mas revelando mais do que uma fase construtiva. Este 
conjunto de recintos é muito semelhante a outro (recinto 

de Xancra) iden-
tificado também 
pela equipa da Era 
junto a Cuba. Am-
bos parecem ter 
tido três recintos 
concêntricos, com 
desenho sinuoso e 
bem padronizado 
e entradas orien-
tadas para o sols-
tício de inverno ou 
pausa lunar, o que 
revela a dimensão 
simbólica da sua 
arquitetura.

Trata-se de um 
sítio que datará do 

Calcolítico (Idade do 
Cobre – 2900-2200 a.C.) e é um dos mais notáveis exem-
plares conhecidos no interior alentejano, onde nas últimas 
décadas vários destes sítios pré-históricos têm vindo a ser 
identificados, transformando a região numa das áreas penin-
sulares com maior concentração destes monumentos. Sítios 
que estão ameaçados pela reconversão agrícola em curso 
no Alentejo, tendo vários sido já afetados. A sua identifica-
ção e delimitação através da geofísica é, assim, um trabalho 
essencial. Não só para o seu conhecimento científico, mas 
igualmente para a sua proteção e valorização patrimonial.

A investigação é dirigida por António Carlos Valera, sendo 
a geofísica da responsabilidade técnica de Tiago do Pereiro”.

n

Recinto pré-histórico em Vila Nova de São Bento

Câmara de Serpa apoia 
a investigação arqueológica 

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Rolo de Esmeril”

Trata-se de um rolo cilíndrico de uso ar-
tesanal para desbaste e afiação de instru-
mentos de corte, cuja matéria-prima – argi-
la — com têmpera adequada, foi cozida em 
fornos próprios.

O rolo assenta numa estrutura de ma-
deira de azinho e é movido a pedal, num 
sistema de engenho simples mas eficiente.

O seu interior é formado por uma cuba 
de madeira que funciona como depósito 
de água (vedado pela ação da água que 
fazia inchar a madeira tornando-o assim 
impermeável) destinada a banhar parcial-
mente o rolo no seu movimento de rota-
ção, com vista a compensar a ação abrasi-
va do processo de afiação. 

No contexto socioprofissional, trata-se 
de uma peça de primordial importância nas 
oficinas de abegãos e carpinteiros, onde se 
exigia o uso regular de afiação de instru-
mentos de corte.

Desconhece-se a sua origem, todavia 
afigura-se-nos uma peça muito antiga, que 
retrata a singular complexidade da nossa 
herança cultural, onde a superação das ne-
cessidades era marcada pela imaginação 
fértil do homem.

Museu Municipal de Etnografia encerrado 
temporariamente

O Museu Municipal de Etnografia en-
contra-se temporariamente encerrado ao 
público no âmbito de projeto de requalifi-
cação. Parte da coleção etnográfica ficará 
visitável nas instalações do Musibéria em 
data a anunciar brevemente.

rolo de Esmeril de uso artesanal para desbaste e 
afiação de instrumentos de corte.

Esta peça foi oferecida por Carlos Castelhano e faz 
parte do acervo do Museu Municipal de Etnografia

Componente de apoio à família e auxílios económicos

Abertas candidaturas 
para o ano letivo 2018/2019
A Câmara Municipal de Serpa está já a preparar o 

próximo ano letivo e para o efeito abriu no passado 
dia 12 e até ao dia 24 de agosto, as candidaturas ao 

programa de componente de apoio à família no pré-escolar.
Os interessados devem dirigir-se ao Serviço de Atendi-

mento ao Público da Câmara Municipal de Serpa, entre as 
9.00 e as 16.30 horas, e fazer-se acompanhar dos seguintes 
documentos: declaração do horário de trabalho dos pais/
encarregados de educação da criança; declaração com in-
dicação do escalão do Abono de Família e declaração com 
indicação da composição do agregado familiar.

Também as candidaturas ao programa de auxílios eco-
nómicos aos alunos do 1.º Ciclo decorrem até ao dia 17 de 
agosto, sendo que a inscrição deve ser feita no Serviço de 
Atendimento ao Público da Câmara Municipal de Serpa. 
Para a realização da inscrição é necessário apresentar a de-
claração com indicação do escalão do Abono de Família.

Informa-se ainda que as candidaturas a ambos os progra-
mas só serão validadas mediante a entrega da documen-
tação acima mencionada e só serão aceites inscrições de 
crianças matriculadas em escolas públicas do concelho.

n

investigadores descobriram vestígios arqueológicos a partir de imagens de satélite
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entrevista

António Réu, Bento Sargento e 
António Acabado, artistas de 
Vila Verde de Ficalho, herdeiros 

informais da veia artística que prolifera 
nas gentes da raia, falaram com o “Serpa 
Informação” sobre as artes em Ficalho e 
a criação, em 2007, da FATOR — Festival 
de Artes e Ofícios da Raia. Bento Godi-
nho, presidente da Junta e amigo pes-
soal dos artistas, juntou-se-lhes, num 
ambiente informal onde reinou a boa 
disposição e a evidente cumplicidade.

— Como surgiu a ideia de fazer em Fi-
calho uma feira centrada nas artes?

António Réu — Falamos no dia a dia 
com a Junta de Freguesia e as coisas 
foram-se encaixando umas nas outras. 
Começamos com uma homenagem ao 
Relógio, que além de ser da terra, e um 
grande pintor, era nosso amigo. Depois, 
seguiram-se outros motivos, e todos os 
anos divulgamos os temas cá da terra. 
Para além de nós, esta é uma terra onde 

há mais artistas. Temos tanto material 
que surgiu a ideia de fazermos uma feira. 
Temos aumentado os cenários, lá para o 
museu… temos muitos trabalhos e, quan-
do não temos, fazemos.

— A maioria das peças são feitas 
para a feira, e propositadamente para o 
tema?

AR — Às vezes transformamos algu-
mas, aproveitamos para o presépio ou 
para outros elementos que a gente faça.

— Qual o tema desta edição?
AR — É a água, mais propriamente as 

águas localizadas cá na terra. Estamos a 
preparar um poço, uma fonte…

António Acabado —… E o rio, a ribeira 
de Chança teve o seu tempo, foi mui-
to importante, e continua a ser. Há uma 
proximidade muito grande com o rio, 
aqui em Ficalho. 

— Quem vier à FATOR o que é que vai 
encontrar? Já está alguma coisa sele-
cionada?

Bento Sargento — Ainda não decidi-
mos bem o que vamos fazer, quais as 
peças e como as vamos colocar, mas 
trabalhamos um bocado no improviso, 
quase na hora. Cada um começa a pu-
xar para seu lado e nasce assim… A ideia 
partiu deles os dois e eu concordei ple-
namente. Não temos um padrão nem 
um plano definido, temos uma base de 
orientação. 

— Costumam fazer peças coletivas… 
AA — Sim, a última que fizemos está 

agora na Mértola Artes, e estamos a fa-
zer outra para levar para a bienal da Vi-
digueira. O artista, quando pega numa 
peça que está a fazer, as coisas desen-
volvem-se naturalmente, há uma espon-
taneidade grande, há um encontro. E 
este é o encontro da FATOR, não tenho 
dúvidas que passa por aí. As coisas não 
estão delineadas, estão alinhavadas, e 
estão sujeitas a alterações, e isso é muito 
importante na nossa forma de trabalhar.

— Nunca surgem problemas?
AA — No meio disto tudo acontecem 

problemas, é uma guerra formada (ri-
sos)… é a tal relação amor-ódio. Eu acho 
que as coisas dele não estão bem ali, ele 
pergunta a minha opinião, eu dou-lha, e 
nas minhas coisas fazemos igual, e isto 
dura há muito tempo. A FATOR propor-
ciona momentos de brincadeira, esta re-
lação de amizade e esta guerra fraternal, 
que faz parte. Para nascerem obras faz 
falta o confronto, é necessário. 

— O que haverá para além da arte?
BG — Bem, para além da arte, que ain-

da está na cabeça deles e no segredo 
dos deuses, e a beleza está nesse entro-
samento de ideias, vamos encontrar boa 
disposição. Ficalho, para além de artis-
tas, tem boa disposição, sabe receber as 
pessoas. 

n

XII edição da FATOR — Festival de Artes e Ofícios da Raia 

“Para além dos artistas, 
Vila Verde de Ficalho tem boa disposição”

António Acabado e António Réu trabalham afincadamente na execução de réplica do Poço da Mancha
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11.ª edição da Feira Histórica destaca Besteiros de Serpa

Serpa e a criação do Exército
No rescaldo do cerco de Por-

talegre, que se estendeu de maio 
a outubro de 1299, os besteiros 
de Serpa, que integraram as hos-
tes de D. Dinis, foram agraciados 
pelo monarca com privilégios, 
pela forma elevada como parti-
ciparam na batalha e “na guerra” 
que o opôs ao seu irmão, o infan-
te D. Afonso.

Recorde-se que foi este rei 
que, em 1295, atribuiu a Serpa 
carta de foral, segundo o mode-
lo de Ávila-Évora, determinando 
que “os soldados de Serpa consi-
derem-se em juízo, como podes-
tades e infanções de Portugal. Os 
clérigos vivam militarmente. Os 
peões considerem-se cavaleiros 
vilões de outra terra”.

Os privilégios atribuídos por 
D. Dinis aos besteiros de Serpa 
encontram-se consignados num 
conjunto de três cartas, datadas 
de 24 de outubro de 1299. A estas 
vieram somar-se outras três car-
tas datadas de 1304, 1309 e 1313 
e uma não datada, mas atribuível 
ao mesmo monarca.

De acordo com o historiador 
Miguel Gomes Martins, nesses 
diplomas referem-se pela pri-
meira vez os Besteiros do Conto, 
o que indicia que nessa altura 
foi atribuído um enquadramento 

legal próprio aos atiradores com 
besta de Serpa, os quais teriam, 
então, já um certo grau de au-
tonomia, uma organização inter-
na e um comandante próprio, o 
anadel, como o atesta uma carta 
de 1282, outorgada por D. Beatriz, 
viúva de Afonso III, aos besteiros 
da vila alentejana.

Na fase inicial de expansão 
das milícias de Besteiros do 
Conto, as cartas de privilégios 
de Serpa serviram de modelo 
às que foram concedidas nos 
anos seguintes aos besteiros de 
outros concelhos, consignando 
consideráveis e bastante atrati-
vas regalias sociais, económicas, 
fiscais e judiciais.

No que diz respeito à origem 
profissional destes Besteiros do 
Conto, eram, a maioria, mestei-
rais (sapateiros, alfaiates, ferrei-
ros, carpinteiros, tanoeiros e gen-
te de outros ofícios).

A instituição, por D. Dinis, dos 
Besteiros do Conto assinala, se-
gundo vários autores, o início de 
um longo percurso a caminho de 
uma nova conceção de exército. 

Com esta medida o rei criou 
não só “o primeiro corpo de tro-
pas especializadas, mas, tam-
bém, o primeiro contingente mi-
litar contabilizado”. 

Para garantir a verdadeira im-
plantação desta milícia por todo 
o reino, a monarquia atribuiu um 
número certo (ou seja, um “con-
to”) de besteiros a cada unidade 
de recrutamento (que coincidia, 
regra geral, com uma cidade ou 
uma vila, mas que podia também 
equivaler a um julgado, a um 
couto, a uma honra, ou mesmo 
a uma terra de uma das ordens 
militares). 

Esta estrutura permitia a ma-
nutenção de contingentes fixos, 
mais bem preparados, com um 
maior grau de prontidão e rapi-
damente mobilizáveis. Até então, 
tal como acontecia com qual-
quer outro contingente de solda-
dos, a Coroa não sabia com an-
tecedência o número de efetivos 
com que podia contar em caso 
de guerra.

Assim, considera-se que a 
instituição dos Besteiros do Con-
to, forjada em Serpa, é um mo-
mento de mudança na história 
militar portuguesa, pois marca 
o início de um processo gradual 
de reforma do sistema de recru-
tamento “feudo-vassálico” criado 
no quadro da Reconquista cristã.   

n

A besta

N
uma conferência proferida este ano na Academia 
Militar, na Amadora, de “reflexão crítica sobre as ori-
gens históricas do Exército Português”, João Gouveia 
Monteiro, docente da Universidade de Coimbra, afir-

mou que pode considerar-se que a existência do Exército no País 
tem origem nos finais do século XIII. Apontou como referência a 
data de 24 de outubro de 1299, fim do cerco de Portalegre por tro-
pas do rei D. Dinis, e a destacada participação dos besteiros de 
Serpa nessa operação militar.

Apesar de já ser conhecida dos Romanos, a besta 
desapareceu durante toda a Alta Idade Média para 

reaparecer, de forma ainda não totalmente esclarecida, no 
último quartel do século XI. A primeira representação ico-
nográfica de uma besta no Ocidente europeu é oriunda da 
Península Ibérica, o que pode sugerir a zona onde se deu a 
“reinvenção” desta arma neurobalística.

A besta é um arco robusto e de pequenas dimensões 
montado numa coronha, o que lhe possibilita tiro certeiro, 
de grande alcance e de poder muitíssimo mortífero. O seu 
tiro podia atingir os 200 a 300 metros de distância e, dispa-
rado a 75 metros, era mortal. Mas tinha outras vantagens. Ao 
contrário do arco, podia ser armada e aguardar o tempo que 
fosse necessário para ser disparada no momento adequado. 
Graças ao seu enorme poder de tiro, podia-se utilizar em 
mirada direta, o que tornava o tiro mais fiável. Foi, por isso, 
uma arma temível que, desde muito cedo, jogou um papel 
fundamental nos exércitos cristãos.

Uma besta é composta por quatro elementos estruturais: 
arco, coronha, noz e gatilho.

Um dos grandes inconvenientes da besta era o facto de 
ser difícil de armar, o que reduzia muito o ritmo de tiro. Um 
besteiro treinado podia, em média, disparar dois tiros por 
minuto, o que contrastava fortemente com o ritmo rápido 
dos arqueiros. Por isso, na segunda metade do século XII 
foi introduzida uma novidade: um estribo, colocado na parte 
da frente da coronha, ao centro do arco, para se fincar o pé 
e, esticando a perna, armar a besta de maneira muito mais 
rápida. Em complemento desta inovação, o besteiro começa 
a trazer preso ao seu cinto o croc, um gancho onde podia 
prender a corda da besta.

Os projéteis de besta eram os virotões. As pontas do viro-
tão podiam ser ervadas, isto é, envenenadas com substân-
cias de origem vegetal. Em Portugal utilizavam-se diversas 
plantas para esse fim, desde o acónito até à cebola-albarrã 
e ao heléboro. 

A partir do século XV, com o surgimento das armas de 
fogo, a besta como armamento começou a perder impor-
tância.

(Mário Jorge Barroca, “Da Reconquista a D. Dinis – Armamento Militar” in Nova História Militar de Portugal, pp. 140-143)
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O 
Festival Noites Na 
Nora (NNN), tal 
como o conhece-
mos, só terá mais 

uma edição. A notícia foi revelada 
por Marco Ferreira, o responsá-
vel por esta notável iniciativa da 
companhia de teatro BAAL 17, 
que teve a 19.ª edição na quinze-
na entre os dias 6 e 21 de julho.

“Foi este modelo que chegou 
ao fim” — esclarece o programa-
dor — “são 15 dias de espetácu-
los que exigem muito esforço e 
obrigam a reforçar uma equipa 
que fica exausta. É, portanto, 
cansativo e também dispendio-
so, pois não obtemos lucro”. Mas 
não são estas as únicas razões: 
“Concluímos, nos últimos anos, 
que o crescimento estagnou e o 

NNN está como que enclausu-
rado neste espaço, que impõe 
limites ao formato dos espetá-
culos que pretendemos mostrar”. 
Há, ainda, outro fator, relaciona-
do com a implantação da BAAL 
17: “A companhia tem, hoje, uma 
programação que já se estende 
ao longo do ano e que não se 
limita a iniciativas pontuais. Por 
tudo isto, decidimos que a pró-
xima edição, a 20.ª, será a última 
neste formato”. 

O festival NNN não vai desa-
parecer, assegura Marco, contu-
do ainda não há futuro definido: 
“Talvez se opte por um formato 
reduzido ou mais distribuído ao 
longo do calendário. O próximo 
ano será de reflexão, pois o que 
ficar decidido vai ter reflexo em 
candidaturas futuras”. 

Centro artístico no horizonte
Iniciado em 2000, o NNN é 

um projeto consolidado, aos 
olhos dos munícipes e não só, 
marca a agenda cultural do con-
celho e até da região e fidelizou 
um público que se habituou a 
ver espetáculos de qualidade 
num ambiente muito especial. 
“Quando chegámos, vínhamos 
cheios de vontade, queríamos 
fazer coisas no espaço da Nora 
e começámos a apresentar regu-
larmente espetáculos de poesia 
meio improvisados. Isso fez com 
que a BAAL 17 se aproximasse da 

população. A Nora e o Festival 
NNN foram criando público, por 
ser mais fácil atrair as pessoas a 
um espaço informal e acolhedor 
como este do que ao Cineteatro, 
que transmite um conceito de 
teatro mais formal”.

A companhia de teatro BAAL 
17 está em Serpa há praticamente 
duas décadas. No seu horizonte 
está a criação do Centro Artístico 
Nora, idealizado para funcionar 
no edifício contíguo à Nora, ou-
trora sede da Guarda Fiscal. A 
Câmara Municipal de Serpa está 
entre os apoiantes da companhia, 
entre os quais se destacam o Mi-
nistério da Cultura e também fre-
guesias do concelho. 

n

Guadiana em Festa

Animação nos 
Moinhos Velhos
O Guadiana em Festa, que este ano teve lugar nos dias 7 e 

8 de julho, voltou a levar muita gente aos Moinhos Velhos, 
em Brinches. Várias foram as atividades promovidas pela 

Junta de Freguesia, que organizou o evento com apoio da Câmara 
Municipal. Caminhadas, descida de rio em canoa, uma aula de zum-
ba, desportos aquáticos e tracionais, entre outras atividades, anima-
ram o fim de semana.

Um dos momentos altos foi o almoço convívio realizado no primei-
ro dia do evento. Foi confecionado um caldo de peixe do rio que fez 
as delicias dos presentes.

A música também não foi esquecida, com a atuação, no sábado, 
do grupos Rockustico entre Modas e 3 Colores e um baile com José 
Santos, e no domingo, com baile a cargo de Filipe Alves.

Festival da BAAL 17 vai para a 20.ª edição

Noites Na Nora 
vai mudar de formato

“Concluímos, nos 
últimos anos, que 
o crescimento 
estagnou e o NNN 
está como que en-
clausurado neste 
espaço, que impõe 
limites ao formato 
dos espetáculos 
que pretendemos 
mostrar”

“... A nora e o fes-
tiva NNN foram 
criando púbico, 
por ser mais fácil 
atrair as pessoas 
a um espaço in-
formal e acolhe-
dor como este do 
que ao cineteatro, 
que transmite um 
conceito de teatro 
mais formal”

Festival da Juventude

Enxoé musical

Festival Noites Na Nora tem lugar marcado, há quase duas décadas, na agenda cultural de Serpa e do distrito

A 
Barragem do Enxoé recebeu no final de junho (dia 30), a 
sexta edição do Festival da Juventude. Do programa, des-
taque para a presença de DJ de renome nacional, como 
Ninja Core, DJ Souza e DJ Zinko que animaram os mais 

novos com misturas de músicas bem conhecidas.
O Festival da Juventude é anualmente coorganizado pela Câmara 

Municipal de Serpa, Associação de Jovens de A-do-Pinto, Associação 
de Jovens de Pias, Associação Cultural e Juvenil UAI e Associação de 
Jovens de Vila Nova de São. O evento contou ainda com o apoio das 
juntas e uniões de freguesia do concelho.

Barragem do Enxoé recebeu diversos Dj de renome nacional

iniciativa levou muitos jovens a Brinches
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Os argentinos Maria Eugénia Lauría (voz) 
e Pablo Veléz (guitarra) foram os mais 
recentes músicos a realizarem uma resi-

dência artística no Musibéria. Chegaram em mea-
dos de abril e, três meses depois, concluíram a gra-
vação de temas originais, alguns dos quais criados 
em Serpa. São mais dois talentosos intérpretes e 
compositores que Serpa conheceu que estão liga-
dos à Universidade Nacional de Villa Maria, da Ar-
gentina, onde ambos estão a concluir a licenciatura 
de Composição em Música Popular. 

O duo culminou a residência com o concerto 
“Prisma”, baseado em canções originais mas tam-
bém com temas do cancioneiro popular argentino, 
que decorreu no dia 9 de julho, no auditório Musi-
béria. O pianista Ariel Rodríguez, compositor e pro-
fessor do centro, colaborou nas gravações e teve 
participação especial no espetáculo. 

“Serpa foi o lugar ideal para finalizarmos as ideias 
que trazíamos da Argentina”, considerou a dupla, 
que destacou as “condições raras que se encon-
tram aqui para a realização de projetos artísticos”. 
Para além das facilidades técnicas, o Musibéria 
“tem uma equipa que compreendeu muito bem o 
nosso processo criativo, isso é difícil de encontrar”, 
revelaram, reconhecidos, os músicos. 

Também o que viram do lado de fora do centro 
os encantou: “Andámos pelas ruas brancas, muito 
antigas, desenhadas em torno de um castelo mi-
lenar, onde se ouvem os pássaros cantar todas as 
manhãs — este lugar parece fora do tempo”. E, cla-
ro, o cante não os deixou indiferentes: “Esta forma 
meio árabe, meio gregoriana de cantar, por estes 
grupos de homens e de mulheres, é emocionante. 
Não esperávamos encontrar isto!”

Eugénia e Pablo, apesar de terem terminado a 
residência artística, não partiram. Gostaram de Ser-
pa e prolongaram a estada. Deram mais dois con-

certos, um no espaço Nora, em Serpa, e outro em 
Vila Nova de São Bento, ambos no âmbito da pro-
gramação Noites de Rua Cheia. Em setembro, re-
gressarão para que Pablo termine a participação no 
projeto da BAAL 17, “Camino Real” — a trilha sonora 
do espetáculo é dele e de Ariel Rodríguez.

Performance “Arremesso Vi”
Os bailarinos e coreógrafos Sofia Dias e Vitor 

Roriz apresentaram, no dia 30 de junho, no Ateliê 
do Musibéria, a performance Arremesso VI. “É uma 
performance que combina materiais de diferentes 
naturezas dos nossos processos criativos e espetá-
culos. Uma composição ‘expontânea’ e improvisada 
que apela à raíz lúdica, sensível e impermanente da 
pesquisa”, pode ler-se, a propósito do espetáculo, 
no sítio do duo na Internet.    

laboratórios de verão
Decorreram, nas duas primeiras semanas de 

julho, os laboratórios de verão Musibéria, nas ver-
tentes de dança, violino e piano. Os participantes 
puderam, durante aquele período, frequentar todas 
as atividades mediante o pagamento único de 20 
euros.

As atividades regulares terminaram em junho, 
e no dia 23 realizou-se a apresentação final. Como 
tem ocorrido nos anos mais recentes, familiares e 
amigos dos frequentadores dos laboratórios assis-
tiram a curtas interpretações das diversas verten-
tes artísticas: piano, violino, dança contemporânea, 
DMIM (dança e música integradas, para crianças 
dos 5 aos 8 anos) e flamenco (nas vertentes bata 
de cola, sevilhanas e os complementos “manton” 
e castanholas). Casa cheia no pátio do Musibéria, 
numa festa que terminou com um lanche-convívio.     

  n

Eugenia e Pablo – dois argentinos em residência

“Musibéria tem condições
 raras para projetos artísticos” 

Noites de Rua Cheia

Mais de 30 
espetáculos 
em todo 
o concelho
As Noites de Rua Cheia estão de volta a Serpa e, desde 

o dia 15 de julho e até 15 de agosto, vão ser promovidos 
mais de 30 espetáculos, entre música, cinema e teatro.

A 18.ª edição deste evento, que conta com a organização da 
Câmara Municipal de Serpa, volta a animar a grande maioria das 
localidades do concelho, estando previsto pelo menos um es-
petáculo por noite.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende dinamizar as noites 
de verão em várias localidades, promovendo o convívio, ao mes-
mo tempo que cria uma oferta cultural dirigida à população.

Todos os espetáculos têm início marcado para as 22.00 horas.
A abertura das Noites de Rua Cheia aconteceu em A-do-Pinto, 

no dia 15. Pelo concelho foram realizados espetáculos musicais, 
projeção de filmes e realização de peças de teatro.

Vila Nova de São Bento, Pias, Brinches, Vale de Vargo, Santa 
Iria, Vales Mortos, Vale Côvo, Brinches, Serpa, Neta e Vila Verde 
de Ficalho foram as localidades por onde já passaram as inicia-
tivas desta iniciativa.

Eugenia Lauría e Pablo Veléz fizeram residência artística e deram concertos em Serpa
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publicações oficiais
Moção

resíduos 
de papel e cartão
É com grande apreensão que 
os eleitos do PS na Assembleia 
Municipal de Serpa olham para 
a problemática dos resíduos no 
Concelho.

Quem circula pelas várias locali-
dades, e mesmo pelas vias que as 
servem, depara-se com situações 
de abandono e de deposição in-
devida de resíduos recicláveis va-
lorizáveis.

Esta situação denota da parte de 
alguns munícipes alguma incúria, 
falta de sensibilidade e educação 
ambiental, daí que seja necessá-
rio tomar medidas conducentes 
a uma maior sensibilização dos 
cidadãos para a importância de 
uma vivência responsável da po-
lítica dos “R” (Reduzir, Reutilizar, 
Recuperar, Renovar, Reciclar).

Sabemos que muito já foi feito, 
por parte de associações, da au-
tarquia e pela Resialentejo. Con-
tudo, nunca será demais encetar 
novos esforços para minimizar 
estes impactos negativos para a 
sustentabilidade da nossa região, 
no geral, e do nosso concelho, em 
particular.

Considerando que a deposição 
correta de resíduos pode, em vez 
de constituir uma carga económi-
ca para o Município, ser fonte de 
receitas significativa;

Considerando que urge adequar 
as soluções às caraterísticas da 
população e do concelho;

Considerando que a deposição 
de resíduos de papel e cartão em 
ecoponto não se adequa às espe-
cificidades e volume dos maiores 
“produtores” de papel e cartão 
(serviços, comércio, indústria), 
podendo, no entanto, estes, con-
tribuir para o aumento significativo 
das taxas de retoma de resíduos 
recicláveis valorizáveis.

A Assembleia Municipal de Serpa 
propõe:

1.º – A criação de um serviço mu-
nicipal de recolha porta a porta 
exclusivo para estes “produtores”;

2 .º – Que este serviço seja gra-
tuito;

3.º – Que seja elaborado um re-
gulamento de funcionamento, 
incluindo horário e periodicidade 
deste serviço, adequados às di-
versas situações, após ausculta-
ção dos interessados.

Serpa, 29 de junho de 2018

Moção apresentada pelos eleitos 
do PS e aprovada por unanimidade

MOÇÃO

reconhecimento 
do tempo de carreira 
dos professores
Em 18 de novembro de 2017 foi 
assinada uma declaração de 
compromisso entre o Governo 
Português e uma plataforma sin-
dical constituída por dez estrutu-
ras sindicais da área da educação.

Em 27 de novembro de 2017 foi 
aprovada a Lei do Orçamento de 
Estado 2018, a qual estabelece 
no seu artigo 19.º que “A expres-
são remuneratória do tempo de 

Tendo em conta o mau estado de 
conservação das estradas do con-
celho de Serpa que se agravaram 
com as chuvas de março e abril; 

Tendo em conta que o tráfego, 
quer de veículos ligeiros e pesa-
dos, quer de máquinas agrícolas, 
cada vez é mais intenso;

Tendo em conta que o nosso con-
celho é atravessado por uma via 
internacional (EN 260), onde o nú-
mero de camiões a circular é ele-
vadíssimo;

Tendo em conta que os buracos, 
as fissuras e a falta de asfalto nal-
guns locais, dificultam a condução 
pondo em perigo os passageiros e 
danificando as viaturas;

Tendo em conta que com a apro-
ximação do Verão, e com as altas 
temperaturas que se fazem sentir 
na nossa região irão, por via da di-
latação dos materiais, acelerar a 
degradação do asfalto.

A Assembleia Municipal de Serpa, 
em sessão realizada no dia 30 de 
abril de 2018, propõe:

- Uma rápida e eficiente interven-
ção em todas a rede viária que 
atravessa o concelho; 

- Um levantamento exaustivo das 
carências, em termos viários, de 
todas as estradas de modo a que 
a médio prazo haja uma interven-
ção profunda em todas as vias 
que servem este concelho,

- Que o Governo Central, através 
das Infraestruturas de Portugal, 
SA (IP) leve a efeito o melhora-
mento das Estradas Nacionais e 
que a Autarquia de Serpa dispo-
nibilize os meios necessários para 
fazer face à manutenção e arranjo 
das estradas municipais que se 
encontram degradadas.

Serpa, 30 de Abril de 2018

Moção apresentada pelos eleitos 
do Partido Socialista e aprovada, 
com as abstenções da CDU, e os 
votos a favor do PS e PSD-CDS

MOÇÃO

ordenamento 
do Território
O Programa Nacional da Políti-
ca de Ordenamento do Território 
(PNPOT), instrumento que tem 
por missão o estabelecimento das 
opções estratégicas com relevân-
cia para a organização do território 
nacional, de acordo com o con-
teúdo da versão apresentada para 
discussão pública, encerra um 
modelo de ordenamento que, no 
essencial, não contribui para o de-
senvolvimento equilibrado do País 
assente numa ocupação susten-
tável do território, na promoção 
das condições de vida, do investi-
mento, da produção, do emprego, 
da defesa e aproveitamento de 
recursos e serviços.

O diagnóstico feito, embora vago 
e contraditório, revela a neces-
sidade de medidas concretas e 
com visão integrada. Necessidade 
que não encontra nos 10 compro-
missos e Desafios Territoriais — 
com um enunciado abstrato de 5 
Princípios — correspondência nas 
medidas e meios que os concre-
tizem.

Sublinha-se, desde logo, a não 
identificação das causas estrutu-
rais da persistente manutenção 
de elevados níveis de disparida-
des regionais, em particular a au-

serviço nas carreiras, cargos ou 
categorias integradas em corpos 
especiais, em que a progressão e 
mudança de posição remunerató-
ria dependam do decurso de de-
terminado período de prestação 
de serviço legalmente estabele-
cido para o efeito, é considerada 
em processo negocial com vista 
a definir o prazo e o modo para a 
sua concretização, tendo em con-
ta a sustentabilidade e compatibi-
lização com os recursos disponí-
veis”.

Em 15 de dezembro de 2017, e no 
espírito da LOE 2018, a Assem-
bleia da República aprovou re-
comendação no sentido que, em 
negociação com os sindicatos, 
o Governo procedesse ao reco-
nhecimento de todo o tempo de 
serviço para progressão na car-
reira docente (Recomendação n.º 
1/2018, de 2 de janeiro).

Em 28 de fevereiro de 2018 o Go-
verno propôs às estruturas sindi-
cais o reconhecimento de apenas 
dois anos, nove meses e dezoito 
dias, contrariando o disposto da 
declaração de compromisso, bem 
como da LOE 2018 e na Resolução 
1/2018 da Assembleia da Repúbli-
ca, rompendo o acordo e as nego-
ciações com os sindicatos em 4 
de junho de 2018.

Desde 4 de junho encontra-se 
implementada greve dos profes-
sores às avaliações, em resultado 
não acordo e da quebra do pro-
cesso negocial, por parte do Go-
verno.

Considerando os prejuízos acu-
mulados pelos professores desde 
agosto de 2005, a necessidade 
de reconhecimento público da 
profissão docente e os prejuízos 
decorrentes para alunos, pais e 
encarregados de educação, de-
correntes do prolongamento da 
greve, bem como a crescente 
instabilidade que se verifica nas 
escolas e as suas eventuais reper-
cussões sociais e educativas, de-
libera a Assembleia Municipal de 
Serpa, em sessão realizada no dia 
29 de junho que:

Sejam respeitados pelo Governo 
os compromissos acordados, con-
firmados pelo constante da Lei do 
Orçamento de Estado de 2018 e 
de acordo com a Recomendação 
n.º 1/2018 da Assembleia da Re-
pública.

Providencie o Governo no sentido 
de se reatar o processo negocial 
com os sindicatos, com vista à de-
finição dos mecanismos que per-
mitam o reconhecimento integral 
do tempo de serviço prestado pe-
los professores.

Moção apresentada pelo eleito da 
coligação PPD/PSD – CDS/PP e 
aprovada, com 2 abstenções do 
PS, 7 votos a favor do PS e os votos 
a favor da CDU e PPD/PSD – CDS/
PP

MOÇÃO

Estradas 
do concelho de Serpa
Nas últimas semanas chegaram 
as já muito desejadas chuvas. Es-
tas foram uma bênção para os 
campos agrícolas e reforçaram as 
reservas de água para o consumo 
dos animais e dos seres humanos. 
Contudo, as chuvas revelaram um 
grave problema no concelho de 
Serpa, a degradação da rede viária.

sência de uma leitura do impacto 
territorial da evolução do proces-
so de integração europeia e das 
políticas estruturais europeias, e a 
insistência numa política que tem 
conduzido ao abandono de sec-
tores produtivos, a desequilíbrios 
territoriais, sociais, demográficos e 
económicos.

Em termos concretos, no docu-
mento “PNPOT – Alteração: ES-
TRATÉGIA de 9 de abril de 2018” 
não constam referências à região 
de Beja e à sua importância regio-
nal, nem ao Baixo Alentejo e, glo-
balmente, ao Alentejo, em relação 
ao papel que lhes cabe no quadro 
do desenvolvimento nacional. As-
sim, o PNPOT como instrumento 
de referência no sistema de ges-
tão territorial nacional, comporta 
uma excessiva generalização e di-
fusa hierarquização do programa 
de ação, dificultando a elaboração 
de planos regionais e municipais 
de ordenamento e desenvolvi-
mento. 

Deste enquadramento resulta em 
particular:

— a ausência de garantia, quanto 
à definição dos meios associados 
a investimentos públicos estrutu-
rantes, capazes de ter tradução 
territorial nas estratégias de de-
senvolvimento económico e so-
cial, assumindo este aspeto parti-
cular relevância para a afirmação 
do distrito de Beja, no contexto re-
gional, nacional e transfronteiriço;

— a deliberada omissão da regio-
nalização, enquanto fator crucial 
para a concretização de um pro-
cesso democrático e participa-
do de desenvolvimento regional, 
constitui uma lacuna com conse-
quências graves para os territórios 
do interior, e naturalmente para a 
nossa região.

No plano demográfico, o PNPOT 
constata os indicadores, regista 
os baixos índices de natalidade, 
mas omite as profundas causas 
que lhes estão associadas, de-
signadamente a precariedade 
no emprego, os baixos salários, 
o desemprego jovem, a dificul-
dade no acesso à habitação ou a 
ausência de respostas públicas 
para a infância, situação agravada 
nos territórios de baixa densidade 
populacional, com perdas demo-
gráficas incessantes que colocam 
em causa a sobrevivência da rede 
urbana, tal como a conhecemos 
na atualidade, e a sustentabilida-
de do espaço rural.

Esta visão tem igualmente a sus-
tentá-la uma perspetiva de desen-
volvimento económico, baseada 
em opções estratégicas constan-
tes no PNPOT e assentes funda-
mentalmente no reconhecimento 
da promoção da competitivida-
de territorial, como principal via 
de resolução dos problemas das 
disparidades regionais. As opções 
nele constantes não respondem a 
mais emprego e a melhor distri-
buição da riqueza, em termos so-
ciais e territoriais, não se associam 
a dinâmicas produtivas (industrial, 
transformadora, atividades pisca-
tórias, agricultura) e reportam-se, 
no essencial, a referências quanto 
à inovação e tecnologia. O espaço 
rural, a agricultura e a importância 
que representa para a afirmação 
da soberania alimentar do País 
não estão minimamente equacio-
nados, e consequentemente não 
são considerados, com a devida 
relevância, enquanto fatores es-
truturantes e valores essenciais 
para a afirmação e desenvolvi-

mento dos territórios do interior. 

No plano dos serviços públicos, o 
PNPOT reconhece as diferenças 
existentes no território nacional, 
em particular na saúde, mas ne-
gligencia, quer as causas, quer as 
medidas que garantam a equida-
de territorial no acesso aos equi-
pamentos e serviços.

No domínio ambiental, o PNPOT, 
para lá da identificação de proble-
mas reais, não assume a impor-
tância que o mundo rural tem ao 
nível da preservação de recursos 
e estabelecimento de equilíbrios 
interterritoriais, nomeadamente 
não identificando opções e medi-
das que reconheçam o contributo 
do espaço rural, enquanto con-
tribuinte líquido para o processo 
global intitulado de “descarboni-
zação da economia”, revestindo-
se da mais elementar justiça uma 
abordagem rigorosa que com-
pense estes territórios pelos be-
nefícios que induzem, em termos 
de minimização dos impactos 
negativos nos sistemas ambien-
tais do País e da UE. A par desta 
lacuna, põem-se ainda em causa 
políticas unificadoras em torno 
das áreas protegidas, ao mesmo 
tempo que a sustentabilidade no 
uso dos recursos, e em particular 
dos solos, não encontra resposta 
em medidas que previnam práti-
cas como as da monocultura ou 
produções intensivas.

Face ao exposto, a Assembleia 
Municipal de Serpa, reunida em 
sessão ordinária a 29 de junho de 
2018, vem propor que o Programa 
Nacional de Políticas de Ordena-
mento do Território responda às 
causas estruturais das presentes 
dinâmicas económicas e sociais 
que configuram o território, como 
forma de diminuir as desigualda-
des sociais e as assimetrias terri-
toriais, devendo atender aos se-
guintes pressupostos e objetivos:

— Assegurar níveis de investimen-
to público que respondam às ne-
cessidades do desenvolvimento 
socioeconómico de Beja—região 
e espaço que integra;

— Estabelecer claramente prio-
ridades e compromissos para a 
concretização de projetos estru-
turantes, nomeadamente a eletri-
ficação da ferrovia de Casa Branca 
para Beja, numa primeira fase, e 
de Beja para a Funcheira, numa 
segunda fase, o empenhamento 
na dinamização do Aeroporto de 
Beja, enquanto potencial econó-
mico e de conectividade com o 
exterior, a retoma das obras do 
IP8, entre Sines e a fronteira de 
Vila Verde de Ficalho, como pres-
suposto para quebrar o isolamen-
to do distrito de Beja e do espaço 
que integra;

— Valorizar o Poder Local e dar 
concretização à regionalização;

— Combater os desequilíbrios do 
território, por via da atividade eco-
nómica e do emprego;

— Valorizar os recursos naturais 
e ambientais reconhecendo-os 
como mais-valias locais e regionais;

— Promover o desenvolvimento 
de infraestruturas geradoras de 
bens e serviços estratégicos, em 
todo o território, que contribuam 
para a criação de emprego nos 
territórios de baixa densidade.

Serpa, 29 de junho de 2018

Moção apresentada pelos eleitos 
da CDU e aprovada por unanimi-
dade
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desporto

Realizou-se no dia 12 de Junho, 
em Torres Novas, a Taça de 
Portugal de Boccia Sénior por 

Equipas, que contou com a participação 
de sete equipas do Município de Serpa, 
num total de 30 atletas, distribuídos pe-
las equipas de Serpa, Vales Mortos, San-
ta Iria, Vila Verde de Ficalho, Vila Nova 
de São Bento, Vale de Vargo e Brinches

A comitiva partiu bem cedo da cidade 

branca, rumo a Torres Novas, em trans-
portes do município e das juntas de fre-
guesia.

A experiência foi positiva, permitin-
do aos nossos desportistas o contacto 
com outros contextos e outras realida-
des, naquilo que toca ao Boccia Sénior. 
Fica lançado o desafio para a melhoria 
da performance desportiva com vista à 
participação no ano de 2019.

Taça de Portugal de Boccia Sénior
Participação de sete equipas 
constituídas por atletas serpenses

“Moinhos Velhos do Guadiana”
Caminhada em Brinches

Realizou-se no dia 8 de julho uma 
caminhada em Brinches, de-
nominada “Moinhos Velhos do 

Guadiana”, com cerca de 11 quilómetros. 
Registaram-se 64 presenças, nes-

ta iniciativa inserida no programa de 
animação Guadiana em Festa. No final, 
houve almoço para os participantes, 

prolongando-se o convívio. 
Esta iniciativa integrou o plano anual 

de caminhadas, desenvolvido pela Câ-
mara Municipal sob o tema “Vamos co-
nhecer o Concelho... a pé”. Organizada 
pelo Município, a atividade contou com 
o apoio das Juntas e Uniões de Fregue-
sia do concelho.

Rota das Azenhas
rio abaixo em canoa

No âmbito do Guadiana em 
Festa, realizou-se no dia 8 
de julho a Rota das Azenhas. 

Esta descida, com uma distância aproxi-
mada de 10 quilómetros teve início nos 

Moinhos Velhos, em Brinches, e final no 
Moinho da Amendoeira, com uma para-
gem na Ponte, para descanso e reforço 
alimentar dos oito participantes desta 
aventura.

A convite do Município de Grân-
dola, um grupo de 20 senio-
res das freguesias de Pias e 

Brinches, frequentadores do Programa 
Gente em Movimento, promovido pela 
Câmara Municipal de Serpa em todas as 
freguesias do concelho, participaram, 
no passado dia 16 de junho, na 10.ª Feira 
Sénior de Grândola “Geração Mais”.

O grupo, que foi acompanhado por 
um técnico de desporto da autarquia, 
teve oportunidade, durante a manhã, de 

participar no 13.º Encontro Regional de 
Exercício Físico para a População Idosa, 
composto por uma caminhada e uma 
aula coletiva. Depois do almoço — um 
momento de convívio importante —, o 
grupo visitou a feira, assistiu a um es-
petáculo infantil de dança e ginástica, a 
apresentações dos grupos do programa 
Viver Solidário e da Universidade Sénior 
de Grândola e, no final, participou no 
baile.

  n

Seniores de Pias e Brinches em ação
10.ª Feira Sénior 
de grândola “geração Mais”

Três dezenas de atletas de todo o concelho de Serpa estiveram em Torres Novas

Alguns dos vinte participantes que representaram Serpa em grândola

Descida do rio guadiana iniciou-se nos Moinhos Velhos e terminou no Moinho da Amendoeira

Percurso estendeu-se por 11 quilómetros de caminhos rurais
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obras no concelho

A Câmara Municipal de Serpa colocou em funcionamento um novo sistema au-
tomático de desinfeção e equilíbrio físico-químico da água, na Piscina Muni-
cipal descoberta de Serpa. 

Este novo sistema automático, mais moderno e seguro, permite uma análise em 
permanência dos componentes da água (cloro e PH) e, simultaneamente, pode cor-
rigir esses valores (aumentando ou diminuindo a dosagem), o que leva a que a quali-
dade da água esteja sempre dentro dos padrões ideais. O novo sistema custou 7 767 
euros (mais IVA).

Também a Piscina Municipal de Pias tem em funcionamento um equipamento se-
melhante.

Recordamos que a Piscina Municipal de Serpa abriu ao público no passado dia 22 de 
junho, bem como a de Pias. Estes equipamentos municipais funcionam das 10.00 às 
19.45 horas, com descanso semanal à segunda-feira.

Piscina Municipal de Serpa

Câmara adquire 
novo equipamento 
de tratamento 
de água

Recuperação do Poço da Previdência
Campanha de poupança de água 
e limpeza de contentores

A Câmara Municipal de Serpa reabilitou o Poço da Previdência, localizado nas 
imediações da Escola EBI 2,3 Abade Correia da Serra, em Serpa, para ser usado 
em abastecimentos dos autotanques dos Bombeiros de Serpa e em lavagens 

de ruas e de contentores.
Recordamos que este poço estava desativado há cerca de 10 anos, uma vez que foram 

encontradas outras formas de abastecimento. Para já, o poço está a ser usado e a sua 
utilização deverá traduzir-se numa redução no consumo da água da rede.

Ainda durante este mês a água do poço foi usada para a lavagem de contentores do 
lixo (450 contentores de superfície e 36 subterrâneos), uma ação que aconteceu em todo 
o concelho.

De referir ainda que em agosto, outubro e dezembro os contentores voltam a ser alvo 
de limpeza especializada.

Rede viária
intervenções em Pias

O Município de Serpa procedeu à requalificação de várias ruas na localidade 
de Pias, de modo a melhorar a circulação viária e proporcionar melhores 
condições aos moradores e utilizadores das vias. 

Reposição de asfalto nas seguintes vias: Rua da Zorreira, Rua Soldados de 
Portugal, Travessa das Bicas e Largo de S. João, num total de 1.200 m2 e procedeu-
se à reposição de asfalto em várias vias, nomeadamente nas ruas de Brinches, João 
Tiago Coelho (EN 392), Eça de Queirós, de S. Bento, da Boavista, Vasco da Gama, 
Rossio da Estação, de Vale de Vargo, Bicas, S. Sebastião, 1.º de Maio, Travessa 1.º de 
Maio e Largo do Ribeirinho, num total de cerca de 400m2.

largo de São joão

Travessa das Bicas
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obras no concelho
Brinches
> Continuação da obra do futuro jardim

> Requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo

> Conclusão da requalificação do passeio da 
Rua das Flores

Pias
> Conclusão da requalificação da entrada de 

Pias e do passeio de acesso ao cemitério;

> Melhoria da rede de drenagem pluvial na Rua 
Soldados de Portugal

Serpa
> Requalificação do Jardim Municipal de Serpa

> Requalificação do Mercado Municipal

> Execução de infraestruturas na Zona Sul

> Manutenção de equipamentos municípais

> Obra de conservação da Torre do Relógio

Vale de Vargo
> Reposição de asfalto

> Requalificação do Jardim com colocação de 
mobiliário urbano

Vales Mortos
> Construção da ETAR - Estação de Tratamento 

de Águas Residuais

Vila Nova de São Bento
> Reposição de asfalto na estrada Municipal 519

> Conclusão da reposição de asfalto nas ruas da 
localidade

Regulamento Municipal 
de Abastecimento de Água 
no Município de Serpa
informação sobre 
restabelecimento 
do fornecimento de água

O artigo 20.º do Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água do Município de Serpa prevê 

que o restabelecimento do fornecimento “na sequência da 
interrupção por motivo imputável ao utilizador depende da 
correção da situação que lhe deu origem”. No caso da mora 
no pagamento dos consumos, este depende da liquidação 
de todos os montantes em dívida, incluindo o pagamento 
da tarifa de restabelecimento. Assim que satisfeitas estas 
condições, o Município de Serpa pode proceder ao reinício 
do fornecimento no primeiro dia útil subsequente.

Serpentina
interrupção do serviço

O serviço de transporte público da Serpentina vai 
ser interrompido durante o mês de agosto, sendo 

retomado em setembro com o horário habitual (das 8:00 às 
12:30 e das 15:00 às 17:30 horas de segunda a sexta-feira e 
das 8:00 às 13:00 horas ao sábado).

_________________________________________________

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 
setor de atendimento da autarquia ou no site do município 
em www.cm-serpa.pt.

Apelo à participação
reuniões públicas  
No mês de agosto vai realizar-se uma reunião pública da 
Câmara Municipal, no dia 22, em Serpa, na sala de Sessões 
do Edifício da Câmara Municipal. A ordem de trabalho será 
disponibilizada no site da autarquia (www.cm-serpa.pt) com 
48 horas de antecedência. 
A sua participação é importante. Contamos consigo.

Dê-nos a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos gostaria de ver 
tratados? O que podemos fazer para melhorar o jornal?

Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o Serpa 
Informação para o endereço de correio eletrónico sici@cm-
serpa.pt. 
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

CASA Do CANTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 
> Exposição de Pintura de Joaquim Rosa “Maior do que a lonjura só a 

solidão” Patente até 31 de agosto

> Rota do Cante
Ver oferta semanal de Cante em https://pt-pt.facebook.com/
CasaDoCanteSerpaPt/

Noites de rua Cheia . TODO O CONCELHO
15 de julho a 15 de agosto . Consultar programa próprio

Org.: Câmara Municipal de Serpa, Junta de Freguesia de Brinches, Junta de Freguesia de Pias, Junta de 

Freguesia de Vila Verde de Ficalho e União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

BiBlioTECA MuNiCiPAl ABADE CorrEiA DA SErrA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Destrava Livros 2018
Programa de dinamização do livro e da leitura. Para crianças participantes nas Oficinas de 

Verão do Município

Dias 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 e 28 | 14.30h às 16.00h

> Oficina Mãos na Massa . Oficina de Expressão Pástica “Miauuuu”

Dia 4 . 10.30h . M/6 anos

Comemora o Dia Mundial do Gato (8 de agosto), conhecido também como Dia 

Internacional do Gato, este dia foi criado em 2002 pela International Fund for Animal 

Welfare, para celebrar um dos animais de estimação mais popular do mundo.

> Banca do livro usado . Programa de circulação e promoção de livros usados

Dias 17, 18 e 19 . horário da Feira Histórica de Serpa . na Rua dos 
Cavalos, junto ao turismo

FATor - Festival de Artes e ofícios da raia . VILA VERDE DE FICALHO
De 3 a 5 . Consultar programa próprio

Org: Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho

Festa em Honra de Nossa Sra. das Neves . BRINCHES
De 3 a 5 . Consultar programa próprio

Org: Comissão de Festas 

Festas de Santa Maria . VALES MORTOS
De 14 a 18 . Consultar programa próprio

Org: Comissão de Festas 

Festa de Santa Maria . VILA VERDE DE FICALHO
Dia 15 . Consultar programa próprio

Org: Comissão de Festas das Pazes 2016/2018

11º Feira Histórica . SERPA
Dias 17, 18, 19 .  Centro Histórico de Serpa . Consultar programa próprio

Org: Câmara Municipal de Serpa

Festa rija . PIAS
De 23 a 27 . Consultar programa próprio

Org: Comissão de Festas 

DESPORTO

Verão Ativo . SERPA
De 3 de julho a 30 de agosto . Terças e quintas-feiras . 14.30h às 17.30h 
Participação gratuita, condicionada ao pagamento da entrada na piscina
Org: Câmara Municipal de Serpa, no âmbito da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 

Piscina Municipal Descoberta de Serpa
Futvolei – dia 2, 16 e 30
Badminton – 7 e 21
Voleibol – 9 e 23
Waboba – 14 e 28 

MErCADoS  julHo

Brinches – 4, 11, 18 e 25 

Vale de Vargo –1 e 15

Pias – 11

Vila Nova São Bento – 10

Vila Verde de Ficalho – 2

Serpa – 28

FArMáCiAS DE SErViço

01 a 03 | Farmácia SERPA JARDIM

04 a 10 | Farmácia CENTRAL

11 a 17  | Farmácia SERPA JARDIM

18 a 24 | Farmácia CENTRAL

25 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

REMOÇÃO 
DE DEJETOS CANINOS

Contamos com a sua ajuda 
para tornar o concelho mais limpo!


