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notícias

Para comemorar quatro déca-
das de realização do Cortejo His-
tórico e Etnográfico, o Município 
de Serpa encontra-se a preparar 
um conjunto de iniciativas, que 
serão transmitidas on-line, atra-
vés dos canais do Município. 

A primeira delas, uma exposi-
ção de fotografia, “Gente Daqui 
- Um olhar sobre o Cortejo His-
tórico e Etnográfico de Serpa”, 
da autoria do fotografo Fabrice 
Ziegler, estará disponível para 
apreciação na Casa do Cante, 

entre 7 e 30 de abril e na Praça 
da República, de 2 a 30 de abril. 

Fruto de um apelo público, 
para cedência de fotografias e 
vídeos de arquivo, serão tam-
bém partilhadas nas redes so-
ciais do Município um conjunto 
de imagens, que refletem as 
quatro décadas de realização, 
a sua evolução em termos de 
quadros e de figurantes, de valor 
histórico e artístico. 

Com o intuito de recriar a his-
tória, tradição, usos e costumes 

locais refletidos no Cortejo, foi 
produzido um filme documen-
tal, a cargo da Ronda – Asso-
ciação Cultural, e dirigido pelo 
encenador serpense João Duar-
te Costa. O documentário, que 
será divulgado no dia 4 de abril, 
pretende proporcionar um meio 
para reflexão em torno da diver-
sidade e identidade cultural, pa-
tente nos inúmeros quadros que 
constituem o Cortejo Histórico e 
Etnográfico.

n

Assinalar quatro décadas

Cortejo Histórico 
e Etnográfico 

Equipamento

Apoio aos 
Bombeiros

No dia 12 de março, o vice-presidente do 
Município de Serpa, Carlos Alves, entregou aos 
Bombeiros Voluntários de Serpa, quarenta equi-
pamentos de proteção individual, para o comba-
te a incêndios urbanos e industriais. 

Estes equipamentos, que representam um 
investimento de 40 000 euros, foram solicita-
dos à autarquia pela Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Serpa, de acordo 
com o protocolo de colaboração entre as duas 
entidades, no âmbito da política da autarquia de 
apoio às atividades de associações que traba-
lham em prol da população do concelho.

Autarquia apoia Bombeiros de Serpa

A Câmara Municipal de Ser-
pa deixa uma nota de pesar 
pelo falecimento de José An-
tónio Elias Torrão, serpense, 
conhecido por Zeca Torrão.

Desde cedo ligado ao Cante 
Alentejano, Zeca foi o autor de 
músicas tão conhecidas como 
“Serpa de Guadalupe”, “Mon-
dadeira” ou “Glebas”, dando 
voz ao Grupo Coral e Etnográ-
fico da Casa do Povo de Serpa.

Com uma forte ligação fami-
liar ao Cante, Zeca Torrão fale-
ceu no passado dia 8 de mar-
ço, aos 68 anos.

O Executivo da Câmara Mu-
nicipal deixa os sentidos pêsa-

mes à família e amigos, com a 
infeliz certeza de que o Cante 

Alentejano, que tanto nos or-
gulha, fica mais pobre.

Zeca Torrão

O Cante ficou mais pobre

Este ano o Cortejo será apenas virtual - foto de arquivo
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C
omemoramos neste 
mês um dos maio-
res dias da história 
de Portugal, o 25 de 
Abril de 1974. E, ao 
assinalarmos os 47 

anos da Revolução dos Cravos, nes-
te que é o segundo abril em pande-
mia, importa ainda mais salientar a 
importância dos valores e conquis-
tas resultantes desta data, dos quais 
a liberdade, os direitos sociais e la-
borais, o poder local democrático, o 
serviço nacional de saúde foram de-
terminantes para a profunda transfor-
mação política e social da sociedade.

Celebrar Abril, hoje, deve ser ain-
da mais um momento de afirmação 
da liberdade, da tolerância e da de-
mocracia. Um momento de refletir-
mos sobre o presente, este momento 
presente tão complexo, e exigirmos 
a concretização de respostas claras 
aos problemas, reforçando os servi-
ços públicos, garantindo direitos no 
trabalho, combatendo a precarieda-
de laboral, com políticas promotoras 
da dinamização e recuperação eco-
nómica. Momento de lutar por uma 
sociedade mais justa, mais igualitá-
ria e pelo desenvolvimento e coesão 
territorial. 

Temos, hoje mais do que nunca, de 
celebrar a data. Viva o 25 de Abril!

n

EDITORIAL
VALORES DE ABRIL 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Pandemia Covid 19

Desconfinamento 
gradual 

A vacinação da população com mais de 80 anos foi realizada com apoio do Município

Fruto do prolongamento 
do Estado de Emergên-

cia para o País, o Município de 
Serpa alterou o seu Plano de 
Contingência, que passou a 
ser válido de 15 e 31 de março 
de 2021. 

Carlos Alves, vice-presiden-
te do Município, destaca que 
“as medidas municipais estão 
em consonância com o plano 
de desconfinamento nacio-
nal, sendo a reabertura das 
escolas, uma das faces mais 
visíveis desta fase, está a ser 
acompanhada de perto pela 
autarquia”, que disponibilizou 
todo o apoio logístico neces-
sário para que a reabertura 
das aulas presenciais decorra 
da melhor maneira, e de modo 
seguro. Para o efeito Carlos 
Alves destaca “a aquisição de 
18 tendas que foram instala-
das nos espaços exteriores 
das escolas do concelho”, de 
modo a proporcionarem abri-
go face às condições meteo-
rológicas, durante os períodos 
de recreio e intervalos letivos, 
permitindo “manter o distan-

ciamento físico necessário” a 
alunos e auxiliares.

“Temos também conhe-
cimento, através do Centro 
Operacional da Proteção Civil, 
que o pessoal docente e não 
docente está a ser testado e 
vacinado, e estão previstas 
testagens periódicas, quinze-
nais”, informa o autarca. 

Das medidas destacam-se 
ainda a reabertura ao públi-
co da Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra e do 
Arquivo Municipal de Serpa, 
bem como a manutenção 
da proibição da passagem 
transfronteiriça, entre a Ponte 
de São Marcos (Vila Nova de 
São Bento-Serpa) e Paymogo 
(Espanha).

Para já, continuam sus-
pensas as feiras e mercados, 
nomeadamente o Mercado 
Mensal de Serpa, mas o vi-
ce-presidente esclarece que 
“a partir do dia 5 de abril já 
há abertura para a realiza-
ção, e a autarquia, sabendo 
das necessidades porque as 
pessoas e os comerciantes 

passam, irá permitir a sua rea-
lização”. 

A partir do dia 5 de abril 
voltarão a ser permitidas as 
modalidades desportivas de 
baixo risco, “pelo que iremos 
averiguar quais as modalida-
des que se integram e se é 
possível voltar a promover e a 
permitir a realização de even-
tos desportivos, bem como a 
“reabertura dos muitos equi-
pamentos desportivos muni-
cipais”, frisa Carlos Alves. 

O vice-presidente enfatiza 
o trabalho dos técnicos muni-
cipais no terreno “a dar apoio 
à Unidade Local de Saúde 
(Ulsba), designadamente à 
vacinação da população que 
está em curso”, bem como o 
apoio continuado que o Mu-
nicípio tem vindo a prestar às 
IPSS, “nomeadamente através 
da comparticipação de 50 por 
cento das despesas relacio-
nadas com a Covid 19”, cujo 
valor financiado até à data é 
superior a 70 mil euros, bem 
como todo o auxilio à popula-
ção em geral.
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reportagem

Para assinalar o Dia Internacio-
nal da Mulher, o Município de 

Serpa preparou um conjunto de ini-
ciativas destinadas a refletir as, ainda 
persistentes, desigualdades entre 
homens e mulheres. Todas as inicia-
tivas foram realizadas gratuitamente, 
destinadas à comunidade em geral, 
on-line, através da plataforma zoom.

No dia 8 de março realizou-se 
uma oficina, com a escritora Lúcia 
Vicente, dedicada à educação para 

o feminismo a partir de tenra ida-
de, através da desconstrução de 
estereótipos e papéis de género. 
Destacaram-se, durante a iniciativa, 
estratégias para articulação entre a 
família e a escola, sugestão de livros 
e leituras e a troca de experiências 
com os participantes. 

No dia 10 decorreu um webinar 
cujo tema foi, o papel das mulheres 
na educação em tempos de pan-
demia. Para além do destaque na 

diferença de condições em que o 
ensino em casa se realiza, fruto de 
assimetrias económicas e sociais, fo-
cou a conciliação entre a educação 
dos filhos, o teletrabalho e a vida fa-
miliar e pessoal. No dia 12 de março, 
o webinar Conversas entre Mulheres, 
colocou em diálogo mulheres de 
diferentes áreas profissionais e com 
interesses pessoais distintos, cujos 
testemunhos pretenderam levar à 
reflexão.

Durante a semana de 8 a 12 de 
março foram divulgados testemu-
nhos, em formato de vídeo, de várias 
mulheres do concelho de Serpa, so-
bre a importância do assinalar do Dia 
Internacional da Mulher.

A organização destes eventos 
coube à Câmara Municipal de Serpa, 
em colaboração com o Movimento 
Democrático das Mulheres (MDM) 
e à Moura Salúquia (Associação de 
Mulheres do Concelho de Moura).

Iniciativas celebraram a data

Dia Internacional da Mulher

M de Mulher
O “Serpa Informação” falou com 

algumas mulheres, de diferentes 
áreas de atividade, no sentido de 
saber se consideram importante e 
pertinente a comemoração do Dia 
Internacional da Mulher nos dias 
de hoje, quais os objetivos que, 
na sua opinião, faltam atingir, e 
que contributos pretendem deixar 
rumo a uma sociedade mais justa 
e igualitária.

Odete Borralho, vereadora do 
pelouro da Cultura e Educação do 
Município de Serpa, entende que a 
comemoração do Dia Internacional 
da Mulher continua a ser muito im-
portante, “porque foram muitas as 
lutas que as mulheres tiveram que 
travar ao longo de décadas, de sé-
culos, para conseguirmos um papel 
na sociedade que nos reconheça 
direitos e liberdades, bem como es-
paços para trabalhar, para vivermos 
a nossa vida em plenitude”. 

No momento atual, de pande-
mia, o que se constata é que são as 
mulheres aquelas que mais estão a 
perder empregos, salários e direitos, 
“e por isso obviamente reconhece-

mos a necessidade de, por todas a 
formas, fazermos chegar às pessoas 
a necessidade de falarmos dos pro-
blemas que, transversalmente, têm 
a ver com a vida das mulheres”. Para 
além das questões económicas e 
laborais, onde se inserem a preca-
ridade, a perda de trabalho e de di-
reitos, Odete Borralho destaca ain-
da a violência, pois “são as mulheres 
quem mais sofre de uma multiplici-
dade de violências a vários níveis”. 

O seu papel enquanto autarca 
tem-lhe permitido “o contacto de 
uma forma mais profunda com os 
problemas de outras mulheres, de 
forma mais ampla”, no que diz res-
peito ao trabalho, ao acesso aos 
serviços públicos, à igualdade no 
acesso ao emprego para uma vida 
autónoma, e sublinha que “no nos-
so concelho sabemos que são as 
mulheres quem mais sofre com o 
desemprego, com a violência do-
méstica… há muitos problemas que 
estão escondidos. Neste período 
enquanto autarca tenho ficado tal-
vez mais desperta, para os proble-
mas que já sabia que existiam, mas 
que agora ouço na primeira pessoa”. 

A mensagem que esta come-
moração pretende passar, destaca 
Odete Borralho, é que “neste dia, 
como em todos os dias, temos que 
continuar a defender o direito das 
mulheres por uma vida digna”.

Filomena Machado, socióloga 
de formação, trabalha na área do 

desenvolvimento local, atualmente 
em projetos de integração das co-
munidades migrantes, onde o seu 
contributo se tem revelado “bastan-
te recompensador”. 

“Não temos muitas mulheres mi-
grantes, ao contrário do que se pos-
sa julgar, e a integração profissional 
não é fácil; os homens, na agricultu-
ra acabam por ter muito mais opor-
tunidades. Mas este apoio que da-
mos na ligação com a escola, com o 
centro de saúde, com os serviços de 
ação social, as finanças, é um traba-
lho importantíssimo”. 

Em termos globais, Filomena 
considera que os problemas funda-
mentais das mulheres se mantêm. 
“Não tenho dados concretos, mas 
acho que as questões mais objeti-
vas, como a desigualdade salarial, 
o acesso ao emprego, o facto de 
as mulheres terem que provar du-
plamente que são capazes”, acres-
centando que “não é por falta de 
um caminho de progresso ou de 
dispositivos, organizações, ativida-
des e projetos a trabalhar para abrir 
mentalidades. O que julgo é que 
pelas políticas, e pelo aumento da 
pobreza, estamos a caminhar para 
uma sociedade mais conservadora 
do que já fomos, em que de alguma 
forma o retorno ao papel tradicional 
da mulher se está a verificar”.

Sobre este retrocesso de men-
talidades, “e porque não, civiliza-
cional”, esclarece que na sua visão 
“eventualmente, os caminhos que 
foram feitos no sentido da abertura, 
da autonomia e da individualização 
não tiveram assim tanto sucesso, e 
como estamos a viver uma época 
de crise, económica, social e polí-
tica, as questões das mentalidades 
fazem-se sentir ainda mais. Não es-
tamos na melhor fase em termos de 
uma sociedade mais aberta, à diver-
sidade e à igualdade entre homens 
e mulheres”, destacou. 

Por outro lado, sente-se otimista 

em relação a algumas áreas, frisan-
do que há muito bons exemplos, 
cada vez mais, sendo o melhor 
exemplo disso, na sua opinião, “o 
progresso das mulheres na educa-
ção, onde mostramos que somos 
capazes, onde temos as melho-
res taxas de sucesso educativo, de 
conclusão de licenciatura, de maior 
permanência no sistema educativo, 
portanto acho que é o maior trunfo 
que temos”. 

Fora do ensino, nomeadamente 
no setor político, a situação é bem 
diferente, e não reflete a qualifica-
ção académica ou a capacidade fe-
minina, visto que os cargos de che-
fia e de decisão política continuam 
a ser maioritariamente masculinos, 
“basta olharmos para a Assembleia 
da República, e esse é talvez o lado 
mais visível do imenso caminho do 
que está por fazer. Mesmo em ter-
mos locais, não temos assim tantas 
mulheres no poder local, e fazia 
falta”.

Sobre caminhos de futuro, Filo-
mena Machado afirma, convicta-
mente, que “muitas vezes as mu-
lheres podem e fazem a diferença, 
porque têm uma outra leitura da 
realidade, um enfoque diferente nas 
questões. Ainda temos um grande 
caminho a percorrer”.  

Mariana Cristina, cantadeira e di-
rigente associativa, considera que 
hoje em dia é muito mais fácil ser 
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reportagem
mulher “em toda a sua plenitude, 
enquanto ser humano, e não um ser 
submisso”. 

Apesar disso, olha de forma preo-
cupada para a atualidade, através 
do seu exemplo enquanto mãe de 
uma adolescente, e revela, “tenho 
uma filha com 16 anos, e de certeza 
que terá muito mais oportunidades 
do que eu tive, mas não sei até que 
ponto as nossas jovens de hoje têm 
noção disso, do trabalho que deu 
chegarmos aqui.”

Sobre a sua experiência de vida, 
que alicerça as suas convicções, 
destaca a experiência de quando 
tinha 19 anos e decidiu ir fazer um 
estágio no estrangeiro. “Num meio 
pequeno, toda a gente achou que 
eu era louca, ´onde é que tu vais`”.

“Eu sempre fui muito curiosa, de 
porquês, e acho que a vida é dema-
siado pequena para tudo o que po-
demos aprender, e parece-me que 
as jovens de hoje não têm a noção 
de que têm o conhecimento todo 
disponível e todas as oportunida-
des do mundo, e às vezes fico com 
a sensação de que não estão a ser 
aproveitadas. Nós tivemos de traba-
lhar para as ter”, enfatiza, ao proble-
matizar a falta de interesse que por 
vezes vê nas jovens mulheres.

Também as questões da autode-
terminação e da individualidade se 
colocam para Mariana Cristina, que 
confidência a sua perplexidade com 
alguns casos. “Há dias ouvi um tele-
fonema de uma miúda cujo namora-
do não gostava que ela falasse com 
fulano de tal, isto é horrível! Eu vou 
fazer 49 anos, e foi algo que nun-
ca se me pôs na minha juventude, 
e não deixávamos que aconteces-
se: sermos limitadas em termos de 
contactos sociais, hoje noto um an-
dar para trás…. Quando olho para as 
notícias e ainda hoje vejo números 
assustadores de violência no namo-
ro, pergunto-me como é que estas 
miúdas, nos dias de hoje, se sujei-
tam à violência.” 

Sobre a pertinência da comemo-
ração do Dia Internacional das Mu-
lheres, destaca uma ideia, a de que 
“as mulheres de amanhã, que são 
as nossas jovens de hoje, de uma 
forma geral, sem particularizar, não 
estão a dar valor às lutas que as 
mulheres tiveram de ter para es-
tarem onde estão hoje. Que ainda 
não é o sitio ideal, claramente. E 
isso assusta!”.

Procurando perceber como se 
chegou a este ponto, levanta uma 
outra questão, “a de que até que 
ponto nós, mulheres de hoje, fomos 
capazes de lhes dizer, que elas têm 
as liberdades e os direitos porque 
nós lutámos e fizemos para que 
isso acontecesse”, questionando se  
quando vemos jovens, de uma for-
ma “completamente incompreen-

sível”, a não valorizarem princípios 
como a liberdade, poderem estu-
dar, estarem na sociedade de forma 
ativa, “não teremos sido nós a invisi-
bilizar essas lutas, não lhes fazendo 
ver que para que possam votar, para 
que possam dizer aquilo que pen-
sam, houve muita gente que sofreu.”

Contudo este assumir de respon-
sabilidade, por “não termos sabido 
valorizar as nossas lutas e transmi-
ti-las, levando a uma falha muito 
grande na transmissão de valores e 
de princípios, e que já vem de trás”, 
não desculpabilize as jovens de 
hoje, frisa. 

Sandra Serra, produtora de teatro 
e atriz da Companhia de Teatro Baal 
17, à pergunta se faz sentido conti-
nuar a marcar esta data, é perentória 
em afirmar que “faz, porque apesar 
de todas as vitórias legais e civiliza-
cionais, os estereótipos de género, 
a diferença nos acessos aos postos 
de decisão, a desigualdade salarial, 
a violência sobre as mulheres, são 
ainda uma realidade”, acrescentan-
do que “a luta por uma sociedade 
mais justa e equilibrada cabe-nos a 
todos nós, homens e mulheres”.

Destaca que as mudanças não se 
fazem apenas de grandes vitórias le-
gais, “fazem-se na forma como pen-
samos, falamos e agimos; no acesso 
à educação e no acesso à cultura. 
Faz-se com os nossos filhos, amigos, 
nas nossas associações e na nossa 
comunidade”. 

Sandra Serra acredita que “a edu-
cação é a base de tudo, e educação 
não é só escola, são todos os nossos 
gestos, e acredito que aí pode estar 
a mudança. A igualdade de géne-
ro, e de direitos humanos, porque é 
assim que eu a vejo, tem de ser um 
assunto do dia a dia, a que temos de 
estar atentos, como tantos outros 
na nossa vida, e presente em tudo o 
que fazemos: a forma como falamos 
com os nossos filhos, aquilo que 
lhes passamos, como falamos com 
os amigos, a forma como estamos 
no trabalho, o que permitimos e não 
permitimos, como nos impomos ou 
não nos deixam impor, como conse-
guimos fazer as coisas”.

“Mas não basta só existirem, ho-

mens ou mulheres, porque sim, 
tem de haver capacidade e vontade 
de fazer”, recusando-se a colocar a 
questão dos desafios do trabalho 
na área cultural como sendo uma 
questão de género, “até porque isso 
não nos faz bem; coloco a questão 
na capacidade e na vontade de cada 
um de nós enquanto seres huma-
nos, sejamos homens ou mulheres, 
sem fazer esse tipo de distinção que 
muitas vezes não nos é benéfica, e 
desloca muitas vezes o ênfase para 
o que nós não queremos, que são os 
estereótipos de género. Mas isto se-
ria no mundo ideal que almejamos, 
e não quer dizer que este setor seja 
diferente de todos os outros e que 
esteja tudo bem quando falamos em 
igualdade de género”. 

Sandra Serra cita um estudo rea-
lizado na Bélgica sobre a Igualdade 
e diversidade de género nos teatros 
europeus, divulgado há muito pouco 
tempo, que revela “desigualdades 
de género, do palco aos bastido-
res, destacando que há 4 mulheres 
para cada 6 homens creditados nas 
fichas artísticas e técnicas dos pro-
gramas de teatro. São também os 
homens a ocupar os mais prestigia-
dos cargos no universo teatral, como 
dramaturgo e encenador, enquanto 
as mulheres lideram nas categorias 
de produção ou figurinista”.

Ainda no contexto da criação e 
produção cultural sublinha que “se 
considerarmos que 70 por cento dos 
espetáculos de teatro produzidos 
anualmente em todo o mundo são 
de autoria masculina, e que em Por-
tugal se estima que menos de 15 por 
cento dos textos de teatro editados 
são de mulheres, é fácil reconhecer 
que há aqui uma grande discrepân-
cia. As grandes personagens femini-
nas, Medeia, Ofélia, Lady Macbeth, 
foram escritas por homens. Como há 
mais homens a escrever e a dirigir, 
há outra questão que se coloca: é 
sempre a visão de um homem sobre 
o que é ser mulher, como fala, como 
se mexe, como reage. 

Outra questão é a de cargos de 
direção artística dos teatros em Por-
tugal, “nas ´casas` que escolhem a 
programação artística que ´merece` 
ser adquirida. Atualmente há apenas 
três mulheres à frente de teatros”, e 
no caso das Companhias de Teatro 
“também não conheço muitas dire-
toras artísticas”, revela, “embora, no 
Alentejo, tenha de salientar o traba-
lho desenvolvida pela Julieta Aurora 
Santos, no Teatro do Mar, em Sines, 
e pela Gisela Canãmero, no Arte 
Pública, em Beja, que coordena a 
recente revista “Women on scene”, 
que pretende dar visibilidade à sin-
gularidade da voz feminina na cria-
ção artística”.

Profissionalmente, considera que, 
“no caso da Baal 17 somos uma equi-

pa muito equitativa em termos de 
género, mas porque calhou, embora 
haja benefícios enormes em ter es-
tas várias sensibilidades, porque são 
diferentes, e isso é sempre benéfico 
num local de trabalho”, mas remata, 
acrescentando, “agora que penso 
nisso, e confesso que nunca o tinha 
feito, nunca produzimos um texto 
escrito por uma mulher. A horizon-
talidade que assumimos para definir 
as nossas escolhas artísticas faz-me 
a mim, mulher, tão `culpada` como 
ao diretor artístico da companhia, 
um homem, por essa opção. Por 
isso, lá está, a mudança cabe-nos a 
todos, homens e mulheres”. 

Laura Carvalho, estudante, consi-
dera importante continuar a come-
morar o Dia da Mulher, “porque ape-
sar de já muito trabalho neste âmbito 
ter sido feito, ainda há muitas ques-
tões a trabalhar, nomeadamente 
na igualdade de género”, apesar de 
sentir, que para as pessoas mais no-
vas “isso já tem vindo a mudar, entre 
nós, com os professores, os funcio-
nários, acho que temos uma relação 
muito mais igualitária. Especifica-
mente na escola, penso que não há 
um tratamento desigual, porque 
tanto nós alunos, como os professo-
res, defendemos que conseguimos 
fazer as mesmas coisas, dentro das 
nossas capacidades, independente-
mente do nosso género”.

Na sociedade em geral, contudo, 
frisa que “há algumas coisas que 
ainda são entendidas como ´pro-
blemas`, porque há certo tipo de 
ações que, feitas pelas raparigas, 
são um pouco mais mal vistas, ou 
vice-versa, mas muito menos do 
que há 20 anos atrás, em que havia 
uma grande diferenciação entre os 
dois géneros”. 

O que falta trabalhar, para Laura, 
ainda é sobretudo “a mentalidade 
das pessoas mais velhas, que são 
quem educa os mais novos: se em 
casa não temos uma educação que 
diga que raparigas e rapazes têm 
os mesmos direitos e deveres, pen-
so que as crianças vão continuar 
com a mesma mentalidade, de que 
as raparigas não podem fazer isto 
ou aquilo, e que os rapazes podem 
ou não”. 
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2020

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO
A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito 

de Oposição, assegurando às minorias o direito de constituir 
e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das 
Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos.

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamen-
to, fiscalização e crítica das orientações políticas dos Órgãos 
Executivos.

Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de 
Oposição, vem o atual Regime Jurídico das Autarquias Locais 
conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal as 
competências para, respetivamente, promover e dar cum-
primento ao Estatuto do Direito de Oposição (art.º 35.º n.º 1 
alínea u) e art.º 33.º n.º 1 alínea yy da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro). 

As informações devem ser prestadas diretamente e em 
prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativas dos 
partidos políticos e demais titulares do direito de oposição. 

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 
2000, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o do-
cumento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos 
termos da citada lei. 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acom-

panhamento, fiscalização e critica das orientações politicas 
dos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, 
sendo que o direito ao seu exercício integra os direitos, pode-
res e prerrogativas previstos na Constituição e na lei. 

São titulares do direito de oposição:
a) Os partidos políticos representados na Assembleia Muni-

cipal, que não estejam representados na Câmara Municipal;
b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, 

desde que os respetivos membros não assumam pelouros, 
poderes delegados ou outras formas de responsabilidade di-
reta e imediata pelo exercício de funções executivas,

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam 
representados em qualquer órgão autárquico. 

Nesta Autarquia, no atual mandato, são titulares do direito 
de oposição, nos termos do artigo 3.º da Lei 24/98, de 26 
de maio, no ano de 2019, o Partido Socialista, pelo facto de 
estar representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus 
representantes deter pelouros, poderes delegados ou outras 
formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício 
de funções executivas e também a Coligação “Serpa Precisa 
de Todos” PPD-PSD/CDS-PP que está representado na As-
sembleia Municipal, mas não tem representação na Câmara 
Municipal. 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal 
com três vereadores e na Assembleia Municipal com nove 
eleitos; 

A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: 
representada na Assembleia Municipal com um eleito.

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 Fonte: SGMAI

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
   

 

Fonte: SGMAI

obrigatórias
De acordo com o Estatuto do Direito de 

Oposição, aos titulares do direito de opo-
sição assiste:
1. Direito de Informação – Os titulares têm 

o direito de ser informados regular e 
diretamente pelos correspondentes 
órgãos executivos, sobre o andamen-
to dos principais assuntos de interesse 
público relacionados com a sua ativida-
de (artigo 4.º);

2. Direito de Consulta Prévia – Os partidos 
políticos representados nos órgãos de-
liberativos das autarquias locais, têm o 
direito de ser ouvidos sobre as propos-
tas dos respetivos orçamentos e planos 
de atividade (artigo 5.º);  

3. Direito de Participação – Os partidos 
políticos da oposição têm o direito de 
se pronunciar e intervir, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quais-
quer questões de interesse público 
relevante, bem como o direito de pre-
sença e participação, em todos os atos 
e atividades oficiais que, pela sua natu-
reza, o justifiquem (artigo 6.º); 

4. Direito de Depor – Os partidos políticos 
têm o direito de depor perante quais-
quer comissões constituídas para a 
realização de livros brancos, relatórios, 
inquéritos, inspeções, sindicâncias ou 
outras formas de averiguação de factos 
sobre matérias de relevante interesse 
local (artigo 8.º). 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 
do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de 
maio e artigo 34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a seguir se 
indica os atos praticados em observância 
dos direitos consagrados no referido Es-
tatuto, durante o ano de 2020: 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO
Os Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista têm sido regularmente infor-
mados, pelo Presidente da Câmara e 
pelos Vereadores eleitos pela CDU, tan-
to de forma escrita como verbal, sobre 
o andamento dos principais assuntos de 
interesse para o Município nas reuniões 
da Câmara Municipal e os membros do 
Executivo que assumiram pelouros e po-
deres delegados prestam informação so-
bre o andamento dos principais assuntos 
de interesse público relacionados com 
a sua atividade, nas reuniões da Câmara 
Municipal e sempre que são solicitados 
a prestar esclarecimentos por parte dos 
Vereadores eleitos pelo PS. 

Sempre que solicitada, é ainda presta-
da informação a todos os eleitos da As-
sembleia Municipal, nas sessões deste 
Órgão, ou posteriormente, por escrito. 

Em todas as sessões do Órgão Delibe-
rativo, o respetivo Presidente, no período 
de “Antes da Ordem do Dia”, presta infor-
mação sobre os convites e eventos em 
que participaram, no período que medeia 
cada uma das sessões. 

No ano de 2020, para além das muitas 
questões que foram colocadas duran-
te as reuniões da Câmara e sessões da 
Assembleia Municipal e que obtiveram 
resposta de imediato, foram ainda apre-
sentados 30 pedidos de esclarecimento 
por parte dos eleitos do Partido Socialista 
e eleito da Coligação PSD/CDS, os quais 
foram encaminhados para os respetivos 
Serviços para obtenção de informação 
e posteriormente remetida essa mesma 
informação, por email, a todos os eleitos, 
sendo a mesma integrada na ata da re-
união que se realizou imediatamente a 
seguir. 

Sobre os assuntos expostos pelos mu-
nícipes, nas reuniões da Câmara Munici-
pal e da Assembleia Municipal, também 
os eleitos são informados sobre o anda-
mento dos processos e resposta enviada 
a esses munícipes. 

A par de outros assuntos, aos titulares 
do direito de oposição foram prestadas 
as seguintes informações, no âmbito do 
artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 
alínea u) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro:

Informação escrita do Presidente (Re-

latório da Atividade Municipal), acerca da 
atividade e situação financeira da Câmara 
Municipal, remetida a todos os membros 
da Assembleia Municipal, antes de cada 
sessão, onde consta também informação 
sobre as Reclamações, Recursos Hierár-
quicos e Processos Judiciais Pendentes 
e estado atualizado dos mesmos e situa-
ção financeira da autarquia e da qual é 
também dado conhecimento a todos os 
eleitos do Órgão Executivo;

Notas de Imprensa que são enviadas à 
comunicação social pela autarquia;

Envio a todos os eleitos da Assembleia 
Municipal, das Notas de Imprensa e ini-
ciativas divulgadas pelos Grupos Parla-
mentares, que são remetidas à autarquia;

Resposta aos pedidos de informação 
apresentados pelos Vereadores;

Resposta aos pedidos de informação 
veiculados pela Mesa ou eleitos da As-
sembleia Municipal;

Publicação das deliberações dos ór-
gãos autárquicos destinadas a ter eficácia 
externa, através de edital e divulgação na 
página da Internet da autarquia e afixação 
nas Juntas/Uniões de Freguesia;

Divulgação no Sitio da Internet do Mu-
nicípio, das atas das sessões da Assem-
bleia Municipal e das atas da Câmara 
Municipal, após a sua aprovação;

Divulgação no Sitio da Internet do 
Município, dos Relatórios da Atividade 
Municipal e dos Relatórios de Avaliação 
a que se refere o Estatuto do Direito de 
Oposição;

Promoção do cumprimento do Estatuto 
do Direito de Oposição e da publicação 
do respetivo relatório de avaliação, res-
peitante ao ano de 2019;

Envio à Assembleia Municipal das atas 
das reuniões da Câmara Municipal, após 
a sua aprovação;

Envio à Câmara e Assembleia Municipal 
de documentação relativa a planos, pro-
jetos, relatórios, pareceres e outros docu-
mentos de natureza semelhante;

Toda a documentação de fundamen-
tação aos pontos da ordem do dia agen-
dados, quer para as reuniões da Câmara 
Municipal, quer da Assembleia Municipal, 
foi disponibilizada em suporte digital, 
para consulta e análise prévia, aos mem-
bros dos respetivos órgãos; 

Resposta aos pedidos de informação 
solicitados pelos presidentes ou outros 
membros das juntas de freguesia do 
concelho;

Resposta, em geral, às questões colo-
cadas formal ou informalmente sobre o 
andamento dos principais assuntos do 
município;

Agendamento nas reuniões da Câmara 
Municipal, de Assuntos Gerais de Interes-
se Autárquico, para conhecimento de in-
formação remetida à autarquia pelos gru-
pos parlamentares e outras entidades.

Foi, ainda, garantida a distribuição de 
correspondência remetida à autarquia e 
destinada aos Vereadores ou aos mem-
bros da Assembleia Municipal. 

A Câmara Municipal mantém atualiza-
dos os mecanismos de informação per-
manente sobre a gestão municipal, onde 
se inclui a página da internet, facilitando o 
acompanhamento, fiscalização e crítica, 
da atividade dos órgãos municipais. 

Refere-se ainda a publicação do bo-
letim municipal “Serpa Informação”; a 
Agenda Cultural e Desportiva; Newslet-
ters; Comunicados; Notas de Imprensa 
e Mupis na cidade de Serpa (mobiliário 
urbano para informação).

Dos suportes online, além do site oficial 
(www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda 
os seguintes:
• Site oficial: www.cm-serpa.pt
• Facebook: Serpa Terra Forte
• Instagram: https://www.instagram.com/
camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
• Canal Youtube: www.youtube.com/
user/SerpaCM
• Portal do Munícipe http://portalmunici-
pe.cm-serpa.pt/default.aspx
• Site turístico: https://www.visitserpa.pt/

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA
O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titula-

res do direito de oposição têm o direito 
de ser ouvidos sobre as propostas de 
orçamento e plano de atividades. 

No âmbito do processo de elaboração 
das Opções do Plano e Orçamento para 
2021, foi solicitado ao PS e PSD, através 
de ofícios registados, datados de 11 de 
agosto (n.º4072 e 4073, respetivamente), 
o envio de propostas e contributos para 
serem analisadas no âmbito da elabora-
ção daqueles documentos. 

A pedido dos eleitos da oposição, com 
o objetivo de facultar a possibilidade de 
presença aos munícipes, os documen-
tos respeitantes às Opções do Plano e 
Orçamento, foram analisados em reu-
nião extraordinária pública da Câmara 
Municipal, realizada no dia 2 de dezem-
bro. 

Foram facultados aos eleitos do PS e 
representante da Coligação PSD/CDS 
na Assembleia Municipal, através de ofí-
cios datados de 2 de dezembro (n.º 5825 
e n.º 5824, respetivamente), a proposta 
de Opções do Plano 2021-2025, Plano 
de Atividades 2021, Plano Plurianual de 
Investimentos, Orçamento 2021, Relató-
rio de apresentação e fundamentação 
da politica orçamental 2021 e Mapa de 
Pessoal para 2021, de que resultou pos-
teriormente a sua aprovação, na sessão 
do Órgão Deliberativo, realizada no dia 
17 de dezembro.

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Para além do direito de se pronunciar 

pelos meios constitucionais e legais, 
sobre quaisquer questões de interesse 
público relevante, podendo efetuar pe-
didos de informação, moções, recomen-
dações, requerimentos, declarações 
politicas e esclarecimentos, durante o 
ano de 2020, procedeu-se ao envio de 
convites aos eleitos da Câmara e As-
sembleia Municipal, a fim de assegurar 
que estes pudessem participar em atos 
e eventos oficiais organizados ou apoia-
dos pela Autarquia, nomeadamente, 
exposições; espetáculos; workshops; 
concertos; peças de teatro; colóquios; 
palestras; apresentação de livros; ses-
sões de sensibilização e feiras, sendo 
nalgumas situações, efetuados os con-
vites, diretamente pelo Sr. Presidente ou 
Sr. Vice-Presidente, durante as reuniões 
do Órgão Executivo. 

Existe também a participação de re-
presentantes da Oposição em entidades 
e comissões, eleitos pela Câmara Muni-
cipal e Assembleia Municipal, no início 
de cada mandato:

Representantes da Câmara Municipal 
nos Conselhos Gerais das Escolas do 
Concelho, para o triénio 2018/2021, elei-
tos em reunião de 15 de novembro de 
2017:

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa
- Vereadora Odete Bernardino Afonso 
Borralho
- Vereador Manuel Francisco Carvalho 
Soares
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa
- Vereadora Odete Bernardino Afonso 
Borralho
- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais 
Soares 
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco

Escola Profissional de Desenvolvimento 
Rural de Serpa
- Vereadora Odete Bernardino Afonso 
Borralho
- Vereador António Manuel Godinho Ma-
riano 

Representantes da Assembleia Munici-
pal nas diversas entidades/associações, 
para o mandato 2017/2021, eleitos nas 
sessões de 23 de novembro de 2017 e 
28 de novembro de 2019: 
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notícias
REPRESENTANTE DE JUNTA DE FRE-
GUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTI-
CO MUNICIPAL
Efetivo - Presidente da Junta de Fregue-
sia de Vila Verde de Ficalho, Bento José 
Santa Godinho (CDU)
Suplente - Presidente da União de Fre-
guesias de Serpa (Salvador e Santa Ma-
rai), José António Malveiro Monteiro (PS)

REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE 
FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNI-
CIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CON-
TRA INCÊNDIOS
Efetivo - Presidente da União de Fre-
guesias de Serpa (Salvador e Santa Ma-
ria), José António Malveiro Monteiro (PS)
Suplente - Presidente da União de Fre-
guesias de Vila Nova de S.Bento e Vale 
de Vargo, Maria Manuela Martins Valen-
te Pica (CDU)

COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE 
E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
CONCELHO DE SERPA
Efetivos:
- Francisco António Monteiro da Cruz 
(CDU)
- João Manuel Pereira dos Santos (PS)
- José António Aboim Madeira (PPD/
PSD-CDS/PP)

Suplentes:
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU)
- João Francisco dos Santos Batista (PS)

REPRESENTANTES PARA A ASSEM-
BLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL 
– COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
BAIXO ALENTEJO
Efetivos:
- João Francisco Efigénio Palma (CDU)
- Maria José Afonso Borralho (CDU)
- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS)
- José António Aboim Madeira (PPD/
PSD-CDS/PP
Suplentes:
- António Carlos Silva Ribeiro de Carva-
lho (CDU)
- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS)
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU)

Foi disponibilizado gabinete próprio 
aos Vereadores da Oposição, no edifício 
da Autarquia, com os meios logísticos 
necessários à sua atividade.

A autarquia adquiriu ainda compu-
tadores pessoais para uso de todos os 
eleitos do Órgão Executivo, para o exer-
cício das suas funções, a utilizar durante 
o corrente mandato. 

6. DIREITO DE DEPOR
No período em questão, os eleitos lo-

cais referidos como titulares do direito 
de oposição não intervieram em qual-
quer comissão para efeitos da aplicação 
do direito consagrado no artigo 8º do 
Estatuto do direito de Oposição. 

De acordo com o estipulado na Lei 
n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios 
elaborados pelos órgãos executivos das 
autarquias locais, até ao fim de março 
do ano subsequente àquele a que se 
refiram, serão enviados aos titulares do 
direito de oposição e publicados no Bo-
letim Municipal, e como tem sido prática 
habitual, será ainda colocado em per-
manência no Site do Município. 

Serpa, 8 de fevereiro de 2021

O Presidente da Câmara 
 
Tomé Alexandre Martins Pires 

Aprovado, por maioria, com as abs-
tenções dos eleitos do PS, na reunião da 
Câmara Municipal, realizada no dia 17 de 
fevereiro de 2021

Este documento pode ser consulta-
do na totalidade no site do Município, 
em https://www.cm-serpa.pt/pt/
menu/611/estatuto-de-direito-a-opo-
sicao.aspx

O Município de Serpa encontra-se a moder-
nizar a rede de teleassistência domiciliária, 

tendo adquirido, no mês de março, cinco aparelhos 
que dão resposta às pessoas que não têm rede fixa, 
e que passam assim a poder beneficiar das vanta-
gens deste serviço. 

Ainda no mesmo âmbito, o Município de Serpa 
contratualizou, no último ano, o serviço Voz Ami-
ga, de forma a garantir uma resposta adequada, de 
maior apoio e proximidade, aos beneficiários. 

Atualmente 17 pessoas têm ao seu dispor estes 
aparelhos, instalados em várias freguesias do con-
celho, que representam uma mais valia, particular-
mente para quem está sozinho e sem rede de apoio.

A informação para candidatura a este serviço, 
gratuito, pode ser acedida no site da Câmara, ou 
através do contacto direto no Serviço de Atendi-
mento da autarquia.

Aquisição de novos aparelhos

Teleassistência domiciliária

Novos equipamentos de teleassistência domiciliária

Reportagem em Serpa

Museu do Relógio na RTP2 
No dia 16 de março, o Museu do 

Relógio de Serpa esteve em desta-
que no programa da RTP2, Socie-
dade Civil, dedicado aos relógios, 
com a transmissão de uma repor-
tagem, gravada em Serpa, no Mu-
seu do Relógio, na qual Eugénio 
Tavares de Almeida, proprietário, 
deu a conhecer alguns exemplares 
da sua coleção, à data com 2600 
exemplares, bem como a atividade 
de restauro, complementar à ativi-
dade do Museu.

Fundado em 1972, por António 
Tavares de Almeida, nasceu do res-

tauro de três relógios, herdados por 
um familiar, e do fascínio que daí 
adveio. Na época tinha-se passado 
do relógio de bolso para o relógio 
de pulso, o que levou a que houves-
se milhares de relógios de pulso à 
venda em Portugal, em todas as re-
lojoarias. Nos anos 70-80, passa-se 
a ter os relógios de pulso automá-
ticos, o que fez cair em desuso os 
relógios de corda; e nos anos 80-90 
houve o boom do relógio de pilha, 
e o consequente pretérito dos auto-
máticos.

Ao longo dos anos, o fundador co-

lecionou relógios de bolso, de pul-
so e de parede. Atualmente o Mu-
seu conta com um polo em Évora, 
e acrescenta anualmente ao menos 
um exemplar à coleção de relógios, 
todos eles mecânicos. Nestes es-
paços, em que cada exemplar con-
ta uma história, é possível ficar a 
conhecer a evolução do relógio ao 
longo do tempo, nas classes mais 
endinheiradas e menos, o seu papel 
de medidor do tempo na indústria 
naval e fabril, sendo o denominador 
comum mostrar “que o tempo não 
pára”. 

Museu do Relógio, situado no Convento do Mosteirinho, Serpa - foto de arquivo
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projetos em curso
Serpa, Mercados em Rede

Requalificação do Mercado de Pias
Na reunião de Câmara de 

dia 3 de março foi aprovado o 
projeto de requalificação do 
Mercado Municipal de Pias. 
Trata-se de uma obra de re-
modelação que terá um custo 
previsto de 37 mil euros e que 
inclui a realização de trabalhos 
preparatórios, demolições, co-
locação de novos pavimentos e 
revestimentos de parede, repa-
ração da cobertura, beneficia-
ção dos portões, remodelação 
de redes elétricas e de águas, 
entre outras.

O edifício conta com uma 
zona de bancas tradicional, 
que serve o propósito da ven-
da de peixe, legumes, fruta e 
outros produtos hortícolas, e 
uma zona de lojas destinada 
ao comércio e venda de bens 
alimentares, cuja requalificação 
tem como objetivo a melhoria 
das condições existentes, tanto 
a nível de conforto como a nível 
de higiene, e espera-se que a 

intervenção tenha a duração de 
cerca de dois meses.

Esta requalificação está in-
cluída numa candidatura mais 
ampla, ao Programa Valorizar, 
com o título “Serpa, Mercados 
em Rede”, cujo objetivo é re-
qualificar e revitalizar a rede 
de mercados locais do conce-
lho de Serpa, integrando-a na 
oferta turística do concelho, 
enquanto produto distintivo e 
em complementaridade com 
os demais produtos turísticos, 
de modo a alcançar a susten-
tabilidade social, ambiental e 
económica, em paralelo com 
a garantia da satisfação dos 
residentes a curto e a médio/
longo prazo. 

O projeto “Serpa, Mercados 
em Rede” foi desenhado como 
forma de alavancar os merca-
dos de proximidade e prevê a 
intervenção em duas vertentes 
distintas, mas complementa-
res, que integram um conjunto 

O objetivo é requalificar e revitalizar a rede de mercados locais do concelho de Serpa

O projeto de reabilitação e refuncio-
nalização do edifício da futura Casa 
das Artes, em Vila Verde de Ficalho, foi 
aprovado pela Câmara Municipal de 
Serpa e terá início em breve. 

Prevê a reabilitação do edifício e a 
reorganização dos espaços já exis-
tentes, tornando-os mais funcionais e 
criando várias salas, de forma a adaptar 
o edifício a um novo espaço museoló-
gico. No piso térreo nascerão espaços 
de exposição, dedicados às obras de 
artistas locais, e o segundo piso será 
destinado às atividades de associações 
ou grupos corais locais, apoiadas pela 
Junta de Freguesia.

As intervenções contemplam a rea-
lização de trabalhos preparatórios, 
demolição de construções no logra-
douro e paredes interiores do edifício, 
a colocação de novos revestimentos 
exteriores e interiores, pavimentos, re-
modelação de instalações sanitárias, 
equipamento de cozinha, rede de água 
e eletricidade, iluminação, entre outros. 
A manutenção na atual malha urbana 
será para manter, evitando ruturas ao 

nível da imagem tradicional, mantendo 
as dimensões dos vãos, o tipo de bei-
rados e as cores existentes no edifício.

A reabilitação representa um investi-
mento de cerca de 140 mil euros, e terá 
uma duração prevista de quatro meses.

Esta intervenção está incluída numa 
candidatura mais abrangente, intitulada 
“Património Cultural em Rede”, que pre-
vê seis intervenções a desenvolver em 
diferentes localidades do concelho de 
Serpa, e enquadradas no plano estraté-
gico “Serpa Museu Aberto”, designada-
mente a Casa da Memória e a Taberna 
dos Camponeses de Pias, em Pias; a 
Casa da Resistência, em Vale de Vargo; 
o Lagar de Azeite e Casão do Cante, em 
Vila Nova de S. Bento.

Estas intervenções integram a con-
servação, proteção, promoção e de-
senvolvimento do património cultural 
do concelho, e representam para o 
Município uma oportunidade de pros-
seguir o desenvolvimento de projetos 
articulados pelo conceito “Serpa Museu 
Aberto”.

n

Em Vila Verde de Ficalho 

Nasce Casa das Artes 

A Casa do Povo vai transformar-se em Casa das Artes

de intervenções e ações, nomeada-
mente a reabilitação e também a revi-
talização e valorização com nova ima-
gem gráfica dos mercados tradicionais 

do concelho de Serpa. A rede integra os 
mercados de Serpa, Pias, Vila Nova de 
S. Bento, Brinches, Vale de Vargo e Vila 
Verde de Ficalho.
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projetos em curso

A rede museológica do 
concelho de Serpa está 

a crescer, resultado de uma 
aposta do Município, que se 
encontra a criar novos espa-
ços culturais nas freguesias 
do concelho e que deverão 
funcionar, nas palavras do Pre-
sidente da autarquia, Tomé 
Pires, “como polos criadores 
de novas dinâmicas, sejam so-
ciais, culturais, económicas ou 
turísticas”. 

Inicialmente serão a Casa do 
Rio, em Brinches, a Casa das 
Artes, em Vila Verde de Fica-
lho, a Taberna dos Campone-
ses, em Pias, a Casa da Resis-
tência, em Vale de Vargo, e o 
Casão do Cante, que irá nascer 
em Vila Nova de São Bento, 
mas além destes cinco novos 
espaços, cujas empreitadas 
devem arrancar a curto prazo, 
a candidatura inclui ainda a 
Casa da Memória, em Pias, e o 
Lagar de Azeite, em Vila Nova 
de São Bento. 

Em Brinches, a candidatura 
apresentada ao Programa de 
Desenvolvimento Rural 2020, 
prevê, segundo o Presidente 

da autarquia, “a salvaguarda 
do património local e iden-
titário, sobretudo pela forte 
ligação à vida e às gentes da 
freguesia e à histórica relação 
com o Rio Guadiana”, consti-
tuindo o elemento central de 
um local onde este património, 
natural e histórico, bem como 
a sua biodiversidade, sejam 
exponenciados com novas 
atratividades, ligadas à pro-
moção turística e dos produtos 
locais e gastronómicos. O Rio 
Guadiana, enquanto elemento 
identitário ligado ao modo de 
vida, aos hábitos, às tradições 
e à cultura da freguesia de 
Brinches e a Casa do Rio, irá 
fazer essa ponte.

Aprovado em reunião de Câ-
mara em fevereiro passado, 
este projeto, em parceria com 
a Freguesia de Brinches, pre-
vê a recuperação de um edi-
fício histórico, o da Sociedade 
1.º de Junho Brinchense, que 
alberga, há décadas, associa-
ções culturais e desportivas da 
localidade, e funciona como 
centro de recreação e lazer. 
A Casa do Rio ficará instalada 

neste espaço, e para o efei-
to, numa primeira fase, será 
realizada a requalificação e 
adaptação do edifício, no va-
lor de cerca de 160 mil euros, 
criando um espaço dotado de 
uma zona expositiva e de uma 
cozinha, para confecionar re-
feições e dinamizar atividades 
de degustação e apresentação 
de produtos endógenos, bem 
como a realização de oficinas 
de cozinha. Na segunda fase 
será produzido o conteúdo 
museográfico.

Esta intervenção da Casa 
do Rio é complementada - e 
complementar - a outras inter-
venções e projetos, nomeada-
mente o Serpa Museu Aberto, 
que é o plano estratégico para 
a rede museográfica do con-
celho de Serpa, que tem como 
objetivo a requalificação dos 
núcleos existentes e a criação 
de novos núcleos museológi-
cos e de centros interpretati-
vos nas principais localidades 
do concelho, que deverão 
funcionar de forma integrada 
e numa lógica de complemen-
taridade.

Espaços culturais

Brinches terá Casa do Rio 
Vila Nova de S. Bento 

Retirada 
de amianto

A intervenção para a retirada de amian-
to do edifício da Escola Básica n.º 1 de Vila 
Nova de São Bento terá início em breve. 

O concurso público já foi lançado e prevê 
a retirada de cerca de 1 851 metros quadra-
dos de amianto, existente na cobertura do 
edifício.

Esta intervenção foi candidatada e aprova-
da no dia 1 de março, pelo Programa Opera-
cional da Região Alentejo, que prevê que a 
comparticipação seja de 100 por cento, para 
as intervenções previstas, ou seja substitui-
ção de telas e manutenção da atual estru-
tura de assentamento destas mesmas telas.

A empreitada de substituição da cobertura 
dos blocos de salas de aula e balneário tem 
um valor base de 127 300 euros e encontra-
-se em fase de análise de propostas.

Esta obra insere-se no acordo de cola-
boração estabelecido com o Governo para 
a remoção de amianto, sendo que a Escola 
Básica Abade Correia da Serra também será 
abrangida por este programa.

Apesar de a retirada de amianto dos edi-
fícios escolares ser responsabilidade do 
Governo, foi estabelecido um acordo com 
as autarquias, de forma a que sejam elas as 
promotoras das obras, de modo a garantir fi-
nanciamento comunitário.

O Município de Serpa, apesar de conside-
rar injustos os termos do acordo, subscreveu 
o mesmo, por considerar que “a remoção de 
amianto dos estabelecimentos escolares é 
fundamental para a saúde da comunidade 
educativa”.O edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense será completamente remodelado

Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de São Bento
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cultura

Artur Bual influenciou, de forma determinante, a arte em Portugal na segunda me-
tade do século XX. Embora escultor e ceramista, é como pintor gestualista que a sua 
obra artística é mais reconhecida.

Nasceu em Lisboa, em 1926. Concluiu o curso da Escola de Artes Decorativas An-
tónio Arroio, em 1959, apesar de ter iniciado a sua vida artística em 1947. Quadros 
seus começaram por ser vistos nas principais “coletivas” da época (as Gerais de Ar-
tes Plásticas da S.N.B.A., na Galeria Pórtico, na I.ª Exposição de Artes Plásticas da 
Fundação Gulbenkian), até que em 1958 é exibida, no I Salão de Arte Moderna da 
S.N.B.A., a sua primeira pintura gestual. Bual é, ainda, a mais importante referência 
do gestualismo na pintura portuguesa.

Integrou os Encontros Internacionais de Arte Caldas da Rainha e Vila Nova de 
Cerveira, organizados pelo Grupo Alvarez. Com Carlos Avilez e Francisco Relógio, 
colaborou, como diretor plástico, em várias cenografias levadas à cena no Teatro 
Experimental de Cascais e do Porto. Foi diretor gráfico da revista de arte e letras 
“Contravento”; executou painéis-mosaico para a estação da CP da Amadora e para o 
Metropolitano de Lisboa; ilustrou os livros “Instinto Supremo” de Ferreira de Castro, 
“As Alegres Noites de Um Boticário” de Miguel Barbosa e “Rencontre avec culture 
Portugaise” (nov./91 – Paris).

Participou em inúmeras exposições individuais e coletivas, entre muitas outras, 
de 1952 a 2000. As suas obras integram as coleções do Palácio da Justiça de Lis-
boa, Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Museus Nacionais, 
Câmaras Municipais, Centro de Formação Profissional de Pegões, Governo Regional 
dos Açores, etc. Executou diversos frescos em 12 Capelas, no Alentejo e Ribatejo.

O seu trabalho foi distinguido em 1952, com 3.° Prémio da Exposição “Um America-
no em Paris” – M.G.M.; em 1959 com o Prémio Nacional Amadeo de Souza Cardoso, 
bem como com o 3.º Prémio do Sindicato dos Críticos de Arte na I Bienal de Paris; em 
1964 obteve o 1.º Prémio do II Salão de Arte Moderna da Junta de Turismo da Costa 
do Sol; em 1966  obteve o 2.º Prémio do Concurso de Pintura da BP; em 1983/84  foi 
distinguido com o Prémio Artes Plásticas das Revistas “Eles e Elas” e “Nova Gente” e 
em 1997 foi-lhe atribuído o Prémio MAC´Carreira – Movimento Arte Contemporânea.

Sem titulo, 1971
Óleo sobre tela, 
67 x 84 cm

Bual é citado por 
Augusto França 
como sendo um 
dos nove pintores 
v e rd a d e i r a m e n -
te representativos 
das várias tendên-
cias abstracionis-
tas que surgem na 
arte pictórica por-
tuguesa. Bual é o 
grande represen-
tante da corren-
te designada por 
gestualismo (que 
ele mesmo inicia, 
em 1958, no nosso País), que tivera o seu momento fundador em Nova Iorque, nos 
anos 40 do século XX, sob influência dos processos surrealistas de pintura automá-
tica. O gestualismo não apresenta esquemas prévios, e o que podemos então verifi-
car, como neste artista e nesta obra, é que os pintores inventam verdadeiras escritas 
pessoais fazendo sinais gráficos ao longo da superfície da tela. Há um objetivo de 
libertação total do desenho e de qualquer formalismo, e a busca é totalmente orien-
tada para um resultado plástico, sem real, mesmo se os nossos olhos, no desespero 
do preconceito renascentista que os tem amordaçados, se esforce por encontrar 
elementos reconhecíveis. Nada mais impossível.

n

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

Artur Bual

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Vaso cerâmico

A necrópole (cemitério) de Bugalhos localiza-se 
num caminho de terra batida, que serve de acesso 
entre a Quinta de São Brás e a Azenha dos Bugalhos, 
junto ao Rio Guadiana, onde foram escavadas, em 
1997, duas cistas (sepulturas, com lajes de pedra, em 
forma de caixa). Uma das sepulturas continham três 
vasos, enquanto a outra revelou dois vasos e dois pu-
nhais em cobre. Num dos punhais foi ainda possível 
identificar restos de tecido, mais propriamente linho, 
que poderia fazer parte da indumentária do indivíduo 
que aí foi sepultado. 

O vaso que ilustra a Peça do Mês de abril, encontra-
va-se na sepultura 2, juntamente com uma taça e os 
dois punhais. Trata-se de um vaso de cor negra, com 
as superfícies brunidas (polimento intensivo) e uma 
asa, possuindo boca oval e aspeto assimétrico. 

Estas peças constituíam as oferendas funerárias 
dos indivíduos que ali terão sido sepultados, apesar 
de não se terem encontrado vestígios dos seus es-
queletos, o que se justifica pela acidez dos terrenos, 
que não permitiram a conservação dos ossos, e de-
veriam conter alimentos ou bebidas oferecidas como 
parte de um eventual culto aos mortos.

Vaso cerâmico da Idade do Bronze Pleno (cerca de 1700 a 1600 a.C.), 
proveniente do sítio arqueológico Bugalhos (Serpa, Salvador e Santa 
Maria).

Exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa.
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Assinalado 
a 11 de março  

Dia da 
Canalização 

O Dia Mundial da Canalização foi criado 
pelo World Plumbing Council para recordar a 
importância da canalização para a saúde e o 
bem-estar, quer no abastecimento de água, 
quer no saneamento. 

Antes da chegada dos modernos sistemas 
de abastecimento de água a Serpa, eram 
diversas as soluções encontradas para o 
transporte e armazenamento de água. Aqui 
as recordamos através de alguns testemu-
nhos presentes no Centro Histórico, como o 
aqueduto destinado a servir o Palácio Fica-
lho através da captação de água na Nora, a 
Cisterna da Alcáçova do Castelo, que pos-
sibilitava uma grande reserva de água aos 
ocupantes do Castelo, essencial em caso 
de cerco, ou um poço recentemente des-
coberto durante os trabalhos arqueológicos 
do Centro Interpretativo do Cante, que cons-
tituía um sistema de captação comum até 
meados do século XX.

Poço descoberto recentemente

O Município de Serpa assi-
nalou a 19 de março, o 

Dia do Artesão, on-line e com a 
revisitação de iniciativas reali-
zadas em outros anos.

A autarquia comemora esta 
data desde 2009, como forma 
de celebrar os artesãos e os ar-
tistas que se dedicam a artes an-
cestrais e milenares, bem como 
para enfatizar a sua importância 

atual na identidade social e cul-
tural do nosso concelho.

Das muitas iniciativas com 
artesãos e artesãs do conce-
lho promovidas pela Câmara 
Municipal de Serpa, destacam-
-se por exemplo, as Artesãs no 
Feminino através da arte de fa-
zer meias com cinco agulhas, 
ou a Arte da Cantaria, através 
do esculpir da pedra e da de-

monstração da calçada artísti-
ca portuguesa. 

A vereadora da Cultura do 
Município, Odete Borralho, 
justificou a pertinência da ce-
lebração do Dia do Artesão, 
apesar do impedimento da 
realização de iniciativas pre-
senciais, por “ser uma data 
importante para dar visibilida-
de à nossa identidade”, bem 
como para “dar a conhecer às 
gerações mais jovens o que de 
mais genuíno temos”.

Odete Borralho, sublinhou a 
relevância do rico património 
material e imaterial do conce-
lho, frisando que “em Serpa 
temos muita arte, muito saber 
fazer, e os nossos munícipes e 
habitantes deixaram-nos tes-
temunhos muito especiais. O 
acervo poderá voltar a ser vi-
sitado nas instalações do Mu-
sibéria, enquanto decorrem as 
obras de requalificação no Mu-
seu Municipal de Etnografia, 
em Serpa, assim que a pande-
mia o permita”.

cultura

Com o intuito de incentivar 
os mais novos a descobrirem a 
história do território de Serpa, 
o Município criou o Detetive 
Passado, um personagem di-
vertido que pretende ajudar a 
explorar o património histórico 
e arqueológico, através de ati-
vidades lúdicas.

O Detetive Passado apre-
senta periodicamente dois 
novos puzzles, um mais voca-
cionado para a infância, e ou-
tro dirigido aos mais crescidos. 
O primeiro disponibilizado foi 
um Pé de Altar da Herdade da 
Abóboda, em Vila Nova de São 
Bento, que se encontra em ex-
posição na seção de Antigui-
dade Tardia do Museu Munici-
pal de Arqueologia. O segundo 
foi um velho vaso com mais de 
3000 anos, decorado, da Idade 
do Bronze, que os arqueólo-
gos descobriram numa sepul-

tura na Herdade da Torre Ve-
lha, em Serpa. Para o terceiro 
desafio, o Detective Passado 
viajou no tempo até à Época 
Islâmica, para nos dar a co-
nhecer um intrigante artefacto, 
um pequeno molde que servia 
para criar amuletos em forma 

de crescente e que também 
tem uma inscrição em árabe. 
Para além dos puzzles, aces-
síveis no site do Município em 
www.cm-serpa.pt, brevemente 
serão disponibilizadas outras 
atividades, no site e nas redes 
sociais da autarquia.

A comemoração do Dia do Artesão não foi esquecida - foto de arquivo

Comemoração on-line

Dia do Artesão 

O Detetive Passado 

Promoção do Património

Museu Municipal 
de Arqueologia 

Dia da 
Mulher 

No Dia Internacional da Mulher, que se ce-
lebrou a 8 de março, o Museu Municipal de 
Arqueologia recordou alguns nomes femi-
ninos da época romana, que se encontram 
gravados em pedra, no território de Serpa, e 
que chegaram até nós: Críseis, Gaia Valéria 
Ama, Apolausis Anícia, Antístia Prisca, Flávia, 
Valentina, Plócia Severa, Aurélia Anita, Auré-
lia Gala, Cecília Mústia, Júlia Fundana, Fábia 
Prisca, Júnia, Amena, Prócula, Severa.
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biblioteca municipal
Propostas para miúdos e graúdos

E a esta hora ainda lá estarão a 
comer pão com melão…

CONTARELOS 
Título em destaque “Os barrigas e os magriços” | texto Álvaro Cunhal | ilustração Susana Matos

Para os pais 
As crianças 
e o 25 de Abril

Como dar às crianças a oportuni-
dade de imaginar o que foi o 25 de 
Abril? 
Como falar a uma criança, sobre o 
sofrimento, a opressão, a fome, a 
perseguição, mas também sobre 
a igualdade, a revolução, a liber-
dade?  
O livro em destaque este mês “Os 
barrigas e os magriços” pode dar-
-lhe uma ajuda. Fica a dica. 

Resumo 
Esta é a história de um Portu-

gal de há muitos anos atrás. Um 
Portugal onde havia uns homens 
conhecidos como os Barrigas — 
que comiam tanto, tanto que todo 
o corpo podia ser estômago —, e 

outros conhecidos como os Ma-
griços — que não tinham nada 
para lá meter. Fala-nos de um 
Portugal no tempo do fascismo; 
fala-nos da injustiça de uma so-
ciedade dividida em classes em 
que a maioria trabalha sem cessar 
para engordar uma ínfima mino-
ria, tantas e tantas vezes sem que 
isso chegue para satisfazer as 
mais básicas necessidades dessa 
mesma maioria. Mas a 25 de Abril 
de 1974, os Magriços, juntamente 
com os soldados (também eles, 
Magriços) que antes serviam os 
Barrigas, derrubaram o poder dos 
Barrigas, tornando-se assim se-
nhores do seu próprio destino.

Neste livro, a exploração e a 
opressão são explicadas de uma 
forma muito simples às crianças. 
Uma oposição entre os explora-
dores ricos e pobres explorados, 
tanto nos campos quanto nas fá-
bricas.

“Os Barrigas não tinham este nome 
por serem todos barrigudos, mas 
por comerem tanto, tanto, tanto que 
nem se percebia onde cabia tanta 
coisa. […] Os Magriços também não 
se chamavam assim porque tives-
sem todos nascido magrinhos. Mas 
porque, em certas épocas do ano, 
os Barrigas não lhes davam traba-
lho, nada lhes pagavam, e passa-
vam tanta fome. E então, sim, fica-
vam tão magrinhos, só pele e osso, 
magrinhos como carapaus secos. 
Os Barrigas tinham muitos cam-
pos, muitas terras, tão grandes, 
tão grandes, que de uma ponta 
nem com binóculo se via a outra 
ponta. […]. Nesses campos, nesses 
moinhos, nesses lagares, traba-
lhavam os Magriços. Mas recebiam 
tão pouco, tão pouco, que não lhes 
dava para comerem eles, suas mu-
lheres e seus filhos. E, ainda por 
cima, eram mesmo maltratados, 
como se fossem bichos.  

Uma vez, um Magriço pediu ao 
Barriga seu patrão que lhe pagasse 
mais pelo seu trabalho. E sabeis vo-
cês o que lhe respondeu o Barriga? 
O Barriga riu-se e respondeu: “Se 
não tens pão, come palha”.

 Álvaro Cunhal

Para melhor conhecerem este 
livro, que nos conta a Revolução 
de Abril, além de assistirem ao 
Contarelos, em exibição a 22 de 
abril nas redes sociais do Muni-
cípio, poderão também visitar a 
partir de 24 deste mês, a Exposi-
ção “abril histórias mil” na Biblio-
teca Municipal, caso a situação 
pandémica o permita. A mostra 
vai expor 34 ilustrações originais 
de Susana Matos criadas a partir 
do texto de Álvaro Cunhal, e vai 
estar patente até 23 de maio, das 
9.00h às 12.30 horas e das 14.00h 
às 18.00 horas, com entrada livre.

n
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desporto
Época desportiva 2020-2021

Apoio às Associações

O Município de Serpa, no 
âmbito do Regulamen-

to Municipal de Apoio ao Mo-
vimento Associativo, irá apoiar 
os clubes e associações des-
portivas concelhias, na época 
desportiva 2020-2021, com 
subsídios no valor global de 62 
165,00 euros.

O valor dos apoios foi de-
finido de acordo com as can-
didaturas efetuadas pelas 
entidades, cujas iniciativas 
apresentadas comtemplaram 
apenas os escalões que se en-
contram em competição (se-
niores), devido à atual situação 
de pandemia e de acordo com 

as diretrizes da DGS e respeti-
vas federações.

Este montante poderá so-
frer acréscimos, visto que 
alguns clubes e associações 
elegíveis ainda não subme-
teram os planos de atividade 
para aprovação. 

n

Promoção da Saúde 

Intervenção 
multissectorial 

No dia 27 de fevereiro, durante o 5.º Con-
gresso Envelhecimento Ativo 2021 - Atividade 
Física e Saúde, Viseu 2021 (formato on-line), 
foi apresentado o desenho do estudo “Promo-
ção da Saúde e da Atividade Física através de 
uma intervenção multissectorial no Município 
de Serpa”.

Este estudo está a ser desenvolvido por 
alunos do Curso de Mestrado Atividade Físi-
ca e Saúde do Instituto Politécnico de Beja, 
sob a orientação da Professora Doutora Vânia 
Loureiro e Professor Doutor Nuno Loureiro, 
professores do Departamento de Desporto da 
instituição de ensino, em colaboração com o 
Município.

O objetivo da investigação é determinar a 
efetividade das intervenções locais (no domí-
nio de lazer e de programas de exercício) para 
a promoção da atividade física de idosos a vi-
ver na comunidade.

Durante o período de intervenção serão re-
colhidas medidas descritivas, o nível de ativi-
dade física, sedentarismo, perceção do bairro, 
ansiedade e depressão, risco de quedas e ap-
tidão física, entre outras variáveis. As avalia-
ções, antes e após a intervenção, vão permitir 
aferir a promoção da atividade física e saúde, 
a efetividade do exercício em casa no âmbito 
da manutenção da saúde durante o confina-
mento, bem como a atividade física e caracte-
rísticas do ambiente percebido no Município 
de Serpa.

Pretende-se com este estudo assinalar as 
variáveis e ações que mais contribuem para 
a melhoria da saúde dos adultos com mais de 
65 anos a viver na comunidade e, paralela-
mente, identificar estratégias locais para a sua 
promoção e melhoria da qualidade de vida.

Desporto

Entrega de galardões
No dia 26 de fevereiro fo-

ram entregues ao Município de 
Serpa dois galardões, Interven-
ção Covid 19 Recomendada e 
Presença Digital Recomenda-
da, pelo programa Municípios 

Amigos do Desporto. 
Estes galardões eviden-

ciam o trabalho do Município 
no quadro das boas práticas 
desportivas, nesta época parti-
cularmente desafiante em que 

vivemos, no que se refere à 
promoção on-line do desporto 
e às iniciativas na área despor-
tiva no âmbito da Covid 19. 

n

Momento em que foram entregues os galardões ao município
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obras no concelho

No dia 18 de março realizou-se uma ação 
de formação aos trabalhadores do Município 
de Serpa, no âmbito dos equipamentos de 
trabalho com proteção coletiva. A formação, 
ministrada pela Catari, marca das estruturas 
adquiridas recentemente pela autarquia, 
abrangeu 10 funcionários, dos quais sete pe-
dreiros e três técnicos (um engenheiro civil e 
uma engenheira de segurança). 

Os materiais adquiridos com um investi-
mento no valor total  de 8 700 euros, inclui 
uma estrutura de andaime e torre de alu-
mínio com escada. 

A composição das estruturas inclui ele-
mentos como guarda corpos e rodapés 
(guarda cabeças) e material para amarra-
ção, considerados EPC’s - equipamento de 
proteção coletiva.

Com a aquisição de material de quali-
dade certificado e a formação do pessoal 
que o opera, o Município pretende garantir 
a segurança e proteção dos trabalhado-
res, bem como de todos os envolvidos nos 
processos de obra. 

Asfaltamento concluído 

Requalificação 
da Estrada da Pipa

O Município de Serpa termi-
nou recentemente a requalifi-
cação do Caminho Municipal 
1040, conhecido como Estrada 
da Pipa, em Pias, e que resultou 
num investimento superior a 110 
mil euros.

As obras iniciaram-se no mês 
de janeiro, e incluíram, na pri-
meira fase, a execução de uma 
estação elevatória, destinada 
a elevar o efluente da zona do 
Fandanguinho e do futuro Par-
que de Merendas para a rede de 
saneamento municipal. Numa 
segunda fase, a intervenção 
contemplou o asfaltamento de 
uma extensão de 3 200 metros, 
o enchimento das bermas, vi-
sando eliminar o desnível entre 
o asfalto e a berma, bem como 
o reperfilamento de valetas, 
destinado a melhorar as condi-
ções de drenagem do troço in-
tervencionado. 

Município promoveu

Formação 
aos trabalhadores

O sobreiro ficou instalado no jardim da Biblioteca

Dia da Floresta

Plantado 
Sobreiro

A Câmara Municipal de Serpa recebeu, por 
parte do ICNF (Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas), um sobreiro, como 
forma de assinalar o Dia Internacional da Flo-
resta, que se comemorou no dia 21 de março. 
O vereador com o pelouro do Ambiente, Fran-
cisco Godinho, plantou esta árvore autóctone 
no jardim da Biblioteca Municipal de Serpa.

Paralelamente, e depois de terem sido re-
tiradas algumas árvores na Estrada de São 
Brás, em Serpa, junto ao campo de futebol, 
a Câmara Municipal substituiu-as por alfarro-
beiras. Foram plantadas 8 árvores. 

Materiais adquiridos com vista à segurançaAlfarrobeiras plantadas junto ao Campo de Futebol
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Serpa
> Zona Industrial, execução de passeio

> Espaço do Mercado mensal, 
beneficiação

> Piscina descoberta, substituição da rede 
de águas nos balneários

> Rua das Amendoeiras, execução de 
ramais de abastecimento de água

> Reparações pontuais de asfalto      

Vale do Poço
> Estrada Municipal 514, reparação pontual 

de asfalto

Vales Mortos
>  Escola Básica, reparação de pavimento

Brinches
> Estrada Municipal 518, (entre Brinches 

e Mina da Orada), reparação pontual de 
asfalto 

Pias

> Rua Jogo dos Paus, colocação de 
postaletes de iluminação

> Estrada da Pipa, conclusão

______________________________________________

Adjudicações, ajustes diretos e 
outras obras disponíveis para 
consulta na base de contratos 
públicos online em 
http://www.base.gov.pt
______________________________________________

Análises 
à qualidade 
da água
As análises à qualidade da água podem 
ser consultadas no sítio do município 
em www.cm-serpa.pt.

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de abril realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 28, 
em Serpa, na Sala de Sessões do Muni-
cípio, pelas 17.30 horas. A ordem de tra-
balhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em www.cm-serpa.pt 
com 48 horas de antecedência. 

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. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 e 02 | Farmácia CENTRAL
03 a 09 | Farmácia SERPA JARDIM
10 a 16 | Farmácia CENTRAL
17 a 23 | Farmácia SERPA JARDIM
24 a 30 | Farmácia CENTRAL

Vila Nova de São Bento
> Travessa do Paymogo e Rua do Chafariz, 

reperfilamento  de linhas de água de 
drenagem pluvial

> Largo do Poço da Aldeia, reposição de 
calçada

> Horta de Vale de Rãs, execução de 
passagem hidráulica e muro de suporte 

> Colocação de portinholas na localidade

> Rua do Poço Lobo, Travessa do Lagar, 
conclusão da colocação de portinholas

> Caminho do Crespo, reparação

> Estrada Municipal 519, reparação pontual 
de asfalto

Vale de Vargo

> Rua General Humberto Delgado e Rua 
da Liberdade, reperfilamento de linha 
de água

A-do-Pinto

> Instalação de rega gota-a-gota

Vila Verde de Ficalho
> Centro Social São Jorge e Senhora das 

Pazes, arranjos exteriores

> Rua do Poço Acima, conclusão das 
infraestruturas pluviais

Concelho
> Poda de árvores

> Execução de ramais de água e 
saneamento

> Substituição de contadores de água

> Reparação e manutenção de calçada
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
Devido à manutenção do Estado de Emergencia as iniciativas 
presenciais podem não se realizar.

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

> Mãos na Massa on-line . Oficina de expressão plástica on-line
- “A tua luz” . Disponível a partir de dia 1 
Um desenho sobre uma mica. Uma cartolina preta, escurece. Uma 
cartolina branca, ilumina. Queres experimentar?

- “Surpresa” . Disponível a partir de dia 19 
Um triângulo sobre uma cartolina dobrada, esconde uma surpresa. 
Presta atenção!!!

Atividade disponível on-line no facebook, site e instagram.
Faz a tua experiência e se puderes fotografa o trabalho final e envia 
para o endereço sici@cm-serpa.pt que nós publicamos.  

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

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos ao vivo

  Dia 17 . 11.00 horas . Sujeito a confirmação

> Contarelos on-line edição especial 25 de Abril 
  Dia 22 . 12.00 horas . “Os barrigas e os magriços”, conto de Álvaro  
Cunhal 

> Apresentação de livro . Francisco Ceia – “Filhos da Cidade Morta”
  Dia 30 . às 16.00 horas 
  Organização: Francisco Ceia e Câmara Municipal de Serpa

> Exposição “abril histórias mil” de Susana Matos 
  De 24 de abril a 23 de maio . Público em geral
  Organização: Susana Matos e Câmara Municipal de Serpa 

“Gente Daqui- Um olhar sobre o cortejo Histórico e Etnográfico 
de Serpa”, Exposição de fotografia de Fabrice Ziegler
De 2 a 30 de abril . Praça da República, Serpa 
De 7 a 30 de abril . Casa do Cante, Serpa
(caso a situação pandémica o premita)
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Filme documental sobre o Cortejo Histórico 
e Etnográfico de Serpa 
Dia 4 . 16.00 horas . Transmissão on-line 
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
“Conversas no Castelo” 
Dia 18 . 12.00 horas . Apresentação de vídeo sobre a vida no Castelo de 
Serpa ao longo do século XX . Transmissão on-line
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Comemoração do Dia Mundial do Livro 
Dia 23 . 12.00 horas . Efeméride assinalada on-line
Organização: Câmara Municipal de Serpa

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

> Espetáculo de Música > Javier Subatin Trio + João Mortágua, 
Ricardo Jacinto e Samuel Gapp
Dia 24 . 11.00 horas | M/06
Auditório Musibéria . Limitado a 68 lugares
Entrada gratuita, mediante reserva prévia de bilhete através dos 
contactos 284 540 600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 23 de 
abril.

25 de Abril - Mês da Liberdade
 Teatro, música e documentários (Programa disponível brevemente)
Organização: Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO
Devido às medidas de contingência de combate à propagação 
da pandemia da Covid 19, ainda não é permitido público nos 
recintos desportivos, sendo que esta medida pode ser alterada a 
qualquer momento. 

Gente em Movimento… não pára 
Aulas de ginástica on-line
Às segundas, quartas e sextas-feiras
Dias 5, 7, 9, 12,14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30
Das 10.00 às 11.00 horas
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Pequenos em Movimento
Atividade física para crianças on-line
Terças e quintas-feiras (a partir de 8 de abril)
Dias 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29
Início às 17.30 horas 
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Dia Mundial da Atividade Física
Corrida virtual “5 dias a correr/caminhar”
De 6 a 12 
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Dia Mundial da Saúde
Dia 7 . das 10.00 h às 11.00 horas
Organização: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

Dados da Estação MeteoAlentejo de Serpa 
Dados de 15 de fevereiro a 15 de março

Temperatura máxima: 21,9°C registada a 15 de março 

Temperatura mínima: 5,9°C registada a 13 de março 

Dia mais chuvoso - 20 l/m2 a 5 de março

Precipitação Total acumulada - 46,2l/m2


