
Novembro 2020 | número 189 | V série
Diretor: Tomé Alexandre Martins Pires

Publicação mensal | Distribuição gratuita

Feira do 
Queijo 
chega em 
fevereiro

página 8

Obra dos 
Passadiços do 
Pulo do Lobo 
em curso

página 2

Atalaia 
da Torre 
vai ser alvo 
de estudo

página 7

Cante Fest’20
adaptada à situação atual

Fo
to

 d
e

 a
rq

u
iv

o
 ©

C
M

S



2 | Serpa Informação | novembro 2020

notícias

A TVI esteve no Parque Natural do Vale do 
Guadiana, no dia 8 de outubro, a realizar uma 
reportagem sobre a instalação dos Passadi-
ços do Pulo do Lobo. 

Com a instalação destes passadiços o Mu-
nicípio de Serpa pretende criar uma estrutu-
ra de apoio que valorize e promova as visitas 
ao Pulo do Lobo, tornando acessível e con-
fortável o acesso a pé, e permita usufruir da 
margem do Rio Guadiana nas imediações da 
cascata. 

A estrutura é composta por três troços, ex-
clusivamente pedonais: uma escadaria com 
cerca de 300 degraus que desce a encos-
ta em ziguezague, através de patamares de 
descanso que funcionam como miradouros, 
e dois passadiços de madeira, em sentidos 
opostos ao longo da margem esquerda do 
rio. A estrutura integra também três zonas de 
estadia, com miradouros sobre o Guadiana, 
e duas pontes, uma delas sobre a ribeira do 
“beco do pulo”.

Para além dos passadiços de madeira, cuja 
instalação decorre a bom ritmo, irá ser colo-
cada sinalética e estruturas interpretativas e 
informativas, com o intuito de informar e sen-
sibilizar para a conservação e preservação da 
natureza, incindindo sobre a riqueza natural, 
ambiental e paisagística do Parque Natural 
do Vale do Guadiana.

n

Reportagem TVI

Passadiços do Pulo do Lobo

Instalação da estrutura em madeira, que desce a encosta até às imediações da cascata

O troço que sobe o rio já se encontra assinalado

Estrutura principal com 300 degraus e patamares de descanso que funcionam como miradouros



novembro 2020 | Serpa Informação | 3

C
om o evidente alastrar 
generalizado da pan-
demia é fundamental 
redobrarmos os cuida-
dos e, nomeadamente, 
adotar rigorosamente 

os comportamentos básicos aconse-
lhados, como é o caso da distância, 
do uso da máscara e da higienização 
das mãos, comportamentos que nos 
protegem e protegem os outros. Sabe-
mos que os tempos são difíceis e que 
a pandemia está para ficar mais uns 
tempos, mas sabemos também que 
nos cabe a todos e a cada um de nós 
darmos o nosso total contributo para 
que a situação não piore ainda mais. 
Pela parte que nos cabe, temos con-
tinuado a trabalhar para manter em 
funcionamento todos os nossos ser-
viços, reabrindo progressivamente e 
com todas as condições de segurança 
alguns equipamentos, continuando a 
realizar as atividades que sejam pos-
síveis, com as necessárias alterações 
e recorrendo muito às tecnologias di-
gitais, num processo permanente e 
atento de adaptação. E é assim – den-
tro deste contexto especial e tendo em 
conta que a qualquer momento tudo 
possa mudar – que entendemos avan-
çar com mais uma edição do Cant Fest 
e estamos a trabalhar também para a 
concretização da Feira do Queijo, bem 
como noutros projetos fundamentais 
para o desenvolvimento do concelho, 
com referência também à abertura, 
a breve prazo, do Mercado Municipal 
de Serpa, conforme vos damos notícia 
neste Serpa Informação.

n

EDITORIAL
CONTAR COM TODOS 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Reuniões com a populção

Faturas da água

A Câmara Municipal de 
Serpa realizou atendi-

mentos à população, durante 
o mês de outubro, nas fregue-
sias do concelho, para prestar 
esclarecimentos sobre as fa-
turas da água.

Em Santa Iria, Vales Mortos 
e A-do-Pinto as reuniões rea-
lizaram-se no dia 7, Brinches 
no dia 12, Pias no dia 13, Vale 
de Vargo no dia 14, Vila Nova 
de São Bento no dia 15, e Vila 
Verde de Ficalho no dia 16 de 
outubro. Em Serpa, o Serviço 
de Atendimento tem vindo a 
prestar os esclarecimentos 
aos munícipes durante o horá-
rio regular de funcionamento. 

Nos casos em que os va-
lores faturados não estejam 
dentro do normal, os muníci-
pes podem solicitar o paga-
mento faseado. O prazo para 
a realização dos pagamentos 
continua a ser, excecional-
mente, de três meses.

n

Reunião em A-do-Pinto

Reunião em Vila Verde de Ficalho

Reunião em Brinches
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A Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 
em Serpa, reabriu ao público no dia 13 de outu-
bro, com um plano de contingência adaptado à 
situação atual. 

O equipamento está em funcionamento entre 
as 9.30 h e as 12.30 horas e das 14.00 h às 18 
horas, e permite acolher 27 pessoas na sala de 
leitura em simultâneo. 

O espaço infantil continuará fechado, como 
medida preventiva, e não serão disponibiliza-
dos jornais e revistas em papel, por motivos de 
segurança, mas estarão disponíveis dois com-
putadores dedicados à leitura de periódicos em 
formato digital. 

“A Camara Municipal de Serpa tem feito um 
enorme trabalho no que toca à implementação 
de planos de contingência em todos os edifícios 

públicos que vão reabrindo ao público”, refere 
Carlos Alves, vereador com o pelouro da Pro-
teção Civil. 

“A Biblioteca Municipal de Serpa demorou 
algum tempo, porque estamos a falar de um 
equipamento em que existe manuseamento 
de livros por parte dos utilizadores, o que leva 
a que as questões de segurança sejam acaute-
ladas de forma mais precisa”, destaca ainda o 
autarca.

Este trabalho tem vindo a ser realizado em 
todos os equipamentos desportivos, no Musi-
béria, entre muitos outros e “podemos garantir 
que estão a cumprir as regras de segurança, 
definidas pela Direção Geral de Saúde”, afirma 
Carlos Alves.

n

Reabertura gradual

Biblioteca Municipal 
reabre ao público

em

agenda
De 6 a 28 de novembro
6.º CENAS DE NOVEMBRO
Cineteatro Municipal de Serpa
Org. Baal17 – Companhia de Teatro

Espetáculos para o público em geral

> Dia 6 . 21h.30 h 
“HOT TEA”, Textos de Harold Pinter I GATO SA

> Dia 13 . 21h.30 h
“APATIA”, de Mariana Fonseca 

> Dia 19 . 21.30 h
“NED KELLY”, de Pedro Alves e Paulo Castro I 
coprodução Teatromosca (Portugal) e Stone/
Castro (Austrália)

> Dia 27 e 28 . 21.30 h 
“Ruptura” I Baal17 e Oficina de Teatro de Serpa 
ESTREIA 1.ª versão 

Espetáculos para a infância/família

> Dia 08 . 16.00 h 
“KING KONG” I Alma d ’Arame

> Dia 15 .  16.00 h 
“PLÁSTIKUS” I Krisálida

> Dia 22 . 16.00 h 
“ESCÓRIA” I Baal17

Oficina criativa de construção de marionetas 

> Dia 14 . 16.00 h 
“DO PLÁSTICO FAÇO BONECO” I Krisálida
Crianças sem a presença de pais » M6 anos
Crianças com a presença de pais » M4 anos
Inscrição antecipada obrigatória. 

Os espetáculos realizam-se de acordo com as 
normas de segurança recomendadas pela DGS.
+ INFO
www.baal17.pt I facebook_baal17teatro
Informações e reservas: 284 549 488 I 961 363 107  
baal.17@mail.telepac.pt

A sala de leitura permite a permanência de 27 pessoas em simultâneo
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Serpa assinala

Dia Nacional dos Castelos

Serpa celebrou o Dia Nacional dos 
Castelos, assinalado dia 7 de outu-

bro com duas iniciativas, a inauguração 
de uma exposição e um conjunto de visi-
tas dramatizadas. 

A inauguração da exposição de dese-
nhos de Luís Pedro Cruz, “(A)riscar em 
Serpa: o castelo e as muralhas”, no dia 7 
de outubro, que esteve patente na Casa 
do Cante, em Serpa, até ao final do mês 
de outubro, marcou a data. A mostra re-
trata o castelo, as muralhas e alguns por-
menores do Centro Histórico, através de 
um conjunto de trinta trabalhos.

No dia 10 de outubro, o Castelo de Ser-
pa recebeu um conjunto de visitas guia-
das, animadas por personagens ligadas à 
história deste espaço: Abu Bakr b. Wazir, 
alcaide muçulmano, Afonso Peres de Fa-
rinha, prior da Ordem dos Hospitalários, 
um Besteiro do Conto de Serpa, e Antão 
Vasques, comandante militar, pela asso-
ciação Companhia Livre.

Odete Borralho e Francisco Godinho, 
vereadores da autarquia, estiveram pre-
sentes na iniciativa.

Com o intuito de assinalar o Dia Na-
cional dos Castelos, esta comemoração 
permitiu aos participantes conhecer um 
pouco mais da história de Serpa, de for-
ma divertida e interativa, e desfrutar da-
quele que é o principal monumento de 

Serpa e o mais visitado. O Castelo de Ser-
pa é também um verdadeiro guardião da 
identidade local e da memória coletiva, 
ligado a lendas intemporais ou episódios 
bélicos do passado remoto, mas também 
a histórias das gentes que o habitaram 
em meados do século XX e da geração 
que ajudou a transformar este espaço 
num monumento visitável, de que todos 
podem usufruir nos nossos dias. 

A atividade, que esteve limitada a gru-
pos de 15 pessoas, contou com cerca de 
70 participantes. 

“Mostrámos o nosso castelo de uma 
forma diferente”, referiu Odete Borralho, 
“ao mesmo tempo que tivemos história 
viva”, salientou.

“Consideramos que a Cultura é sempre 
importante, mas nos tempos que correm 
temos uma responsabilidade acrescida”, 
destacou a vereadora com o pelouro da 
cultura. “Trabalhar para o desenvolvimen-
to do concelho, apoiando as pessoas, 
evitando que estas fiquem isoladas e 
possam voltar a alguma normalidade, fa-
zendo com que a Cultura seja um sinal de 
esperança para todos”. 

Ficou ainda a promessa de que a Câ-
mara Municipal de Serpa vai continuar a 
realizar as atividades, sempre cumprindo 
a regras de segurança previstas.

n

Castelo de Serpa foi palco de várias encenações

A Casa do Cante acolheu a exposição de desenho de Luíz Pedro Cruz

A atividade gratuita, teve a entrada limitada a 15 pessoas por grupo
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Momento em que foi descerrada a placa do Centro Qualifica

Apresentação do projeto As inscriçoes já se encontram a decorrer

notícias
Formação de adultos

Serpa inaugura 
Centro Qualifica

No passado dia 14 de outu-
bro foi inaugurado, em Serpa, 
o Centro Qualifica, promovido 
pelo Agrupamento de Escolas 
n.º 2 de Serpa, regressando 
assim a formação de adultos 
ao concelho, depois de quatro 
anos de interregno.

A inauguração do espaço 
contou com a presença de 
João Costa, secretário de Es-
tado adjunto e da Educação, 
Odete Borralho, vereadora 
com a pasta da Educação na 
Câmara Municipal de Serpa, e 
Francisco Oliveira, diretor do 
Agrupamento de Escolas n.º 2 
de Serpa.

Odete Borralho referiu que, 
“com base na experiência ad-
quirida no anterior projeto [a 
cargo da Rota do Guadiana], 
constatamos que a formação 
de adultos continua a ser uma 
forma de dar mais oportuni-
dades a uma região desfavo-
recida e com baixos níveis de 
escolaridade e qualificação.  
Acreditamos que o desenvol-
vimento regional e local passa 
pelo aumento das qualifica-
ções da população; pela de-
fesa da educação como pilar 
fundamental para o desenvol-
vimento humano e social; e por 
termos uma escola pública, 

gratuita, e que no seu âmbito 
universal e de desenvolvimen-
to social integre também os 
adultos”.

O Centro Qualifica tem aber-
tas as inscrições para a con-
clusão do 4.º, 6.º, 9.º e 12.º 
anos e para a obtenção de 
qualificações profissionais. Os 
interessados deverão contac-
tar o Centro, que funciona na 
Escola Secundária de Serpa, 
de segunda a sexta-feira, en-
tre as 9 horas e as 22 horas, e 
cujos contactos são 284 540 
200 e centroqualifica.serpa@
ae2serpa.pt.

n

Sociedade Agrícola 
de Pias

Aposta nos 
apoios sociais

Produtora de vinhos na freguesia de Pias, 
também conhecida como Família Margaça, a 
Sociedade Agrícola de Pias, fundada em 1973, 
é uma das mais emblemáticas empresas do 
concelho. 

Para além da sua área de negócio, assume 
o seu empenho em promover não só o desen-
volvimento económico e a empregabilidade, 
mas também uma política social. 

Atualmente a empresa conta com 41 tra-
balhadores, incluindo quatro estagiários, dois 
temporários para a época de vindimas e ain-
da quatro consultores, e atribui apoios sociais, 
nomeadamente à natalidade, no valor de 1000 
euros, e no âmbito da educação, aos filhos de 
colaboradores, com financiamento no início de 
cada ano letivo. 

Há sensivelmente cinco anos que a família 
Margaça apoia os alunos do Ensino Primário 
contribuindo com um valor de 100 euros, aos 
do Ensino Básico do 1.º ciclo 200 euros, para 
os frequentadores do Ensino Básico 2.º ciclo o 
valor é de 300 euros, e para os do Ensino Se-
cundário de 400 euros.

Para quem frequenta licenciaturas no Ensi-
no Superior em Universidades Públicas, a SAP 
comparticipa inscrição, matrícula e propinas, e 
ainda 1 200 euros por ano letivo para desloca-
ções, livros e materiais. 

Extraordinariamente, para além destes 
apoios, 2020 também ficou marcado pelo con-
tributo para algumas IPSS, nomeadamente a 
Fundação Viscondes de Messangil, que rece-
beu 50 por cento do lucro das vendas da loja 
online durante o período de confinamento, no 
valor de 1 000 euros, e da Creche Jardim de 
Nossa Senhora da Conceição, de Serpa, que 
recebeu um apoio no valor de 5 000 euros. 
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Turismo

Cante desconfinado
No dia 6 de outubro, no 

âmbito de uma visita turísti-
ca, a Casa do Cante de Serpa 
acolheu um grupo de turistas 
alemães, acompanhados de 
Francisco Fanhais.  De segui-
da o grupo juntou-se na Pra-
ça da República, onde canta-
ram a “Grândola Vila Morena”, 
juntamente com um grupo 
de cantadores informais, que 
se juntou espontaneamente. 

n

Casa do Cante

Cante Fest 
2020

O Cante Fest, que celebra a elevação do 
Cante a Património Cultural Imaterial da Hu-
manidade pela Unesco, promovido desde 
2015 pelo Município de Serpa, decorre habi-
tualmente em novembro, em Lisboa e Serpa, 
e integra exposições, apresentações de fil-
mes e documentários, palestras e colóquios, 
e espetáculos e atuações musicais de cante e 
outros géneros polifónicos. 

Este ano, devido à Covid 19, a celebração 
será em moldes adaptados ao período em 
que vivemos, e seguindo todas as orientações 
da Direção Geral de Saúde.

No rescaldo das reuniões levadas a cabo na 
Casa do Cante em Serpa, em que participaram 
representantes dos grupos corais do concelho 
de Serpa, particularmente das realizadas nos 
dias 2 e 23 de outubro, o Presidente do Municí-
pio, Tomé Pires, assume que esta edição será 
uma celebração diferente das outras, mas terá 
“como prato principal, sempre, o Cante, embo-
ra a forma como será servido seja diferente”. 

Para já o Município continua a estudar e a 
avaliar a possibilidade de ter Cante ao vivo, 
presencial, com os grupos corais que mani-
festaram toda a vontade em participar, visto 
que essa participação está condicionada. 

 “Temos uma certeza, vamos fazer mais 
uma edição do Cante Fest, vamos comemo-
rar a classificação do Cante, vamos ter mui-
to cante, só o que falta saber é como é que 
ele vai estar presente, se mais física e pre-
sencialmente ou virtualmente”, esclarece o 
Presidente do Município, acrescentando que, 
eventualmente, “faltará o estarmos juntos, o 
convívio, o cantar umas modas enquanto se 
saboreia uns petiscos e se bebe um copo de 
vinho, mas certamente não irão faltar opor-
tunidades de o fazer no futuro”, considera o 
autarca, que realça que haverá “motivos e 
razões, mais que suficientes, para participar 
nesta edição” do Cante Fest.

Tomé Pires, salientou ainda que do pro-
grama, para além de muito Cante, fará parte 
a mostra de alguns documentários, e a apre-
sentação do ponto de situação de alguns pro-
jetos, nomeadamente o do Centro Interpreta-
tivo do Cante. 

A programação estará disponível oportuna-
mente em www.cm-serpa.pt e facebook Serpa 
Terra Forte.

Projeto de valorização

Restauro da 
Atalaia da Torre
A Câmara Municipal de 

Serpa deu início aos 
trabalhos na Atalaia da Tor-
re, que incidiram na execução 
dos levantamentos topográfi-
co, arquitetónico e modelação 
3D, com vista à preparação de 
ações de conservação e res-
tauro deste monumento.

A Atalaia da Torre é uma 
estrutura medieval, que inte-
grava a cadeia de postos de 

controlo que configuravam o 
sistema de defesa e vigilância 
do território, a partir do Castelo 
de Serpa. 

Estas intervenções realizam-
-se no âmbito da execução 
de um programa de valoriza-
ção, ao abrigo da candidatura 
Fortours II – Fortificações de 
Fronteira: Fomento do Turis-
mo Cultural Transfronteiriço, 
do programa operativo Inter-

reg-v-a, Espanha/Portugal 
(Poctep).

Este projeto insere-se na 
estratégia de recuperação de 
património histórico edificado 
desenvolvido pela autarquia, 
no seguimento de ações ante-
riores, como a valorização da 
Torre do Relógio em 2018, no 
âmbito do programa Fortours I. 

n

Vista aérea da estrutura medieval

Praça foi palco para grupo de cantadores informais

Reunião na Casa do Cante 
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desenvolvimento económico
Dinamização da economia do concelho

Feira do Queijo poderá 
ser uma realidade em 2021
O Município de Serpa reuniu recentemente com vários produtores locais, particularmente dos setores do queijo e do vinho, para falar de 

questões relacionadas com a economia local. O autarca serpense, Tomé Pires, fez um balanço destas conversas, e revelou que destes 
encontros, saiu a certeza de que a Feira do Queijo do Alentejo, que habitualmente se realiza em fevereiro, será uma realidade em 2021, caso a 
situação epidemiológica o permita.

Feira do Queijo do Alentejo
Os objetivos passaram por conhecer melhor a 

atual situação de cada um dos setores, e abor-
dar algumas questões, como a possibilidade da 
realização da próxima Feira do Queijo. Grande 
parte dos empresários mostrou o seu acordo 
com a realização do evento, e se tal for possível, 
na data agendada, cumprindo todas as regras 
que vigorarem na altura. “Há uma grande vonta-
de que essa grande iniciativa de promoção dos 
produtos locais se realize”, sublinha Tomé Pires, 
Presidente do Município, frisando que “do ponto 
de vista da promoção é muito importante, mas 
para muitos dos produtores é-o também por ser 
um fim-de-semana de grande venda”.

“Ainda não sabemos como irá ser essa próxima 
edição, mas para já importava aferir a vontade 
dos produtores, que é de facto muita, pelo que o 
Município irá fazer todos os esforços para que a 
iniciativa se realize”, realça Tomé Pires, reforçan-
do que para que a mesma aconteça no final de 
fevereiro, “temos que começar a trabalhar desde 
já, e é isso que já estamos a fazer”.

Apoiar os produtores e empresas locais
Fazer o ponto de situação dos vários setores 

foi outro dos aspetos que motivou estas conver-
sas, visto estarmos a viver globalmente momen-
tos bastante difíceis, e “os pequenos produto-
res que têm menos meios para escoar os seus 
produtos, estão a passar maiores dificuldades”, 
salienta Tomé Pires, acrescentando que “até ao 
momento os apoios do governo central de ne-
nhuma forma têm sido suficientes para colmatar 
as dificuldades”, e é neste contexto que a autar-
quia se encontra “a prestar todo o apoio que lhe 
é possível, ciente de que têm de ser tomadas 
medidas centralmente, tendo em conta as espe-
cificidades do interior, e destes micro, pequenos 
e médios empresários, que ajudem a ultrapassar 
esses momentos difíceis”, pois só com o empe-
nho destes empresários, lutando pelo que são 
os seus direitos de forma coletiva, para se con-
seguir beneficiar de mais ajudas, e ultrapassar as 
dificuldades.

O Município está a preparar algumas medidas 
destinadas a promover a revitalização económi-
ca do concelho de Serpa, que terão um efeito 
prático maior, caso as medidas tomadas pelo 
governo sigam no mesmo sentido. Estas passam 
pelas isenções de pagamentos, nomeadamente 
de ocupação da via pública e apoio à restaura-
ção que pretenda aumentar a área de esplanada 
ou criar esse espaço exterior.

Por outro lado, o Presidente da autarquia avan-

Reuniões com os produtores

Mercado Municipal renovado irá acolher vários produtos da região
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ça ainda que “brevemente iremos dar início ao 
programa de incentivo às compras no comércio 
local, que será reforçado, com aumento do va-
lor face aos anos anteriores, e tudo aponta para 
que possa ter início ainda em novembro”. Esta 
iniciativa costuma anteceder o período natalício, 
dinamizando as compras no comércio local. Este 
ano, além de se reforçar os valores monetários 
associados a esta iniciativa, o município vai pro-
move-la  já a partir do mês de novembro.

Simultaneamente, a autarquia está a planificar 
um conjunto de obras, que prevê que possam 
ser adjudicadas através de consulta prévia, visto 
que a lei assim o permite, e assim “privilegiar as 
empresas locais na área da construção, desde 
pedreiros, carpintarias, serralharias, equipas de 
eletricidade, entre outros. Todas as especialida-
des na área da construção que temos no nos-
so concelho terão oportunidade de concorrer à 
execução de obras significativas. Estamos a falar 
em montantes perto de um milhão de euros”, es-
clarece o autarca serpense. 

Potenciar e escoar a produção local
Outro assunto abordado durante as reuniões 

prendeu-se com a abertura do Mercado Muni-
cipal. “Contamos que aconteça até final do ano.” 
Aqui, quer o setor do queijo, quer o do vinho irão 
ter um papel importante, devido à hipótese de 
estarem juntos coletivamente neste mercado, já 
que o novo equipamento irá ter duas lojas, uma 
exclusivamente para queijo e outra dedicada 
apenas ao vinho.

Tomé Pires revela também que foi lança-
do aos produtores destes setores o desafio de 
se juntarem e procederem à gestão partilhada, 
acrescentando que o mesmo foi “acolhido com 
entusiasmo”, sendo necessário que acertem por-
menores entre si, para que quando se realizar a 
abertura dessas duas lojas, que são pontos im-
portantes do novo Mercado, sejam geridas pelos 
produtores locais.

A obra do Mercado encontra-se praticamen-
te concluída, estando agora a ser ultimada a 
questão da climatização das lojas. Também as 
reuniões com os lojistas, que estavam no merca-
do anteriormente, estão na reta final, sendo que 
estes terão prioridade na atribuição das lojas do 
Mercado agora requalificado. Segundo o Presi-
dente do Município “em novembro abriremos o 
concurso público para a atribuição dos espaços 
que ainda não estiverem atribuídos, e o nosso 
objetivo é abrir antes do final do ano”, com as ne-
cessárias ressalvas, devido ao momento compli-
cado que atravessamos e os constrangimentos 
que podem daí advir.  

Rede de mercados no concelho
Paralelamente, o financiamento para peque-

nas intervenções nos outros mercados do con-
celho, estará “quase garantido” e a breve prazo o 
projeto será apresentado publicamente, assen-
te numa “rede de mercados, em que cada um 
terá o seu produto forte, que no caso de Serpa 
é o Queijo Serpa, e cada um terá em destaque 
o produto de excelência da localidade”. Estes 
espaços, chamados de mercados de proximida-
de, com uma grande percentagem de produtos 
produzidos localmente, os chamados produtos 
de quilómetro zero, apoiam indiretamente a pro-
dução local, ao mesmo tempo que promovem a 
sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento 
sustentável.

As renovadas instalações do Mercado Municipal 

Feira do Queijo 2020 Campanha de incentivo ao comércio local

Produtos do concelho sempre presentes
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cultura

José Bizarro é formado em pintura pela ESBAP (1967-1971), com o curso comple-
mentar da mesma área concluído em 1972, cuja tese obteve o prémio da Fundação 
Eng.º António Almeida (Porto), pela melhor classificação anual desse curso. 

A partir de 1974 dedicou-se ao ensino das artes visuais: foi autor de programas 
do ensino básico e secundário, professor de diversos níveis de ensino e orientador 
pedagógico do ensino secundário. A partir de 1981 ingressou nos quadros da Inspe-
ção Geral da Educação tendo integrado equipas de elaboração de programas, de 
avaliação do funcionamento das escolas e de acompanhamento de experiências de 
novos programas curriculares. 

Publicou artigos sobre educação e linguagens visuais em diversos jornais e revis-
tas. Cofundador, em 1960 do Cineclube de Portalegre, tem participação como ator 
nos filmes “Veredas” de João César Monteiro (1975) e “Moura Encantada”, de Manuel 
Costa e Silva (1981).

Conta com colaboração poética dispersa por diversos jornais e revistas, integran-
do a “Antologia de Poesia” Cadernos ALFA, edição de AMITICIA, Grupo Cultural de 
Portalegre (1964), a “Antologia Poesia Portuguesa do Pós-Guerra” de Afonso Cautela 
(1965) e a “Antologia Poetas Alentejanos do séc. XX” de Francisco Dias da Costa, 
Edições Ulisseia, “Coleção Poesia e Ensaio” (1984).

As suas obras estão presentes em coleções particulares e públicas, nas Câmaras Mu-
nicipais de Évora e de Serpa, e no Centro Cultural da Caloura, em Ponta Delgada, Açores.

Participou em várias edições da Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante. 
Continua a expor, individualmente, e em coletivas, sobretudo no Alentejo.

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

José Bizarro

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Alambique de cabeça

Denominado alambique de cabeça, este utensílio feito 
em cobre era usado na destilação de bebidas espirituo-
sas como a aguardente. 

Apresenta um corpo dividido em três partes: o pote, 
onde o mosto da bebida é fermentado e aquecido atra-
vés de lume, o capacete ou capitel por onde o álcool 
evaporado sobe, e o condensador, onde o vapor de ál-
cool condensa e volta a tornar-se líquido.

O cobre é um dos materiais mais utilizados pelos ar-
tífices na elaboração de alambiques, pela facilidade de 
tratar o metal e também por ser um ótimo condutor de 
calor, acelerando o processo de destilação e permitindo 
a eliminação de quaisquer tipos de substâncias indese-
jadas presentes na bebida, como por exemplo o enxofre.

Apresentando diversas formas e dimensões, o alambi-
que era utilizado nas casas mais nobres, bem como nas 
grandes casas agrícolas. A partir do bagaço da uva, me-
dronho, ervas aromáticas, entre outros, fazia-se a aguar-
dente e licores tão apreciados pelos homens rurais, 
conhecidos por serem bebidas espirituosas, às quais 
lhe eram atribuídas a virtude de prolongar a vida, daí o 
termo francês “eau de vie” que significa “água da vida”. 
Testemunhos orais dizem-nos “De madrugada, antes de 
irem para o trabalho, os homens passavam pela taberna, 
e bebiam o seu copito de aguardente, - era para matar 
o bicho! – diziam,” ou talvez um acalento que necessita-
vam para enfrentar as vicissitudes do dia-a-dia.

Museu Municipal de Etnografia

Utensílio elaborado em cobre, utilizado na destilação de várias 
bebidas alcoólicas como a aguardente, através do processo de 
fermentação do mosto, aquecimento e condensação. 

Peça oferecida pela Comissão Municipal de Turismo nos anos 60, à 
Câmara Municipal de Serpa.

Acrílico sobre papel
“Florbela”, 1994 / 69 x 48 cm

Lembrando uma estética pró-
xima da BD, traçada nos fortes 
contornos da “linha-clara”, onde a 
força do desenho se afirma na sua 
plenitude, este quadro de Bizarro 
tem um traço evocativo do neor-
realismo português dos anos 1950 
(anterior ao artista e à obra).

O tema, urbano como o autor, 
exprime uma evocação simulta-
neamente crua e poética. O corpo, 
parcialmente desnuado, foco de 
sedução erótica, não se “oferece” 
ao nosso olhar, antes se resguarda 
com a pequena mesa, e no reca-
to da pose, fazendo-nos hesitar 
nessa interpretação. Não será um 
retrato mais de emancipação do 
que de sedução? A serenidade do 
rosto parece exprimir essa confian-
ça, uma representação de um novo 
tempo, onde prazeres apenas não 
partilhados são possíveis. Num ou-
tro ângulo de análise, esta pintura 
é de excelência: o equilíbrio formal da composição, com uma métrica sustentada 
nas regras clássicas, sem mácula. Aspeto que, sem dúvida, contribui em grande 
medida para essa mesma ideia de serenidade que nele percebemos.

n
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cultura
Workshop

Pintando a vida 
e a alma

O Musibéria acolheu o 
workshop “Pintando a 

vida e a alma”, orientado por 
Raonel Sánchez. A oficina, gra-
tuita, decorreu entre 21 de se-
tembro e 6 de outubro, com 
duas sessões por dia, tendo 
contado com oito participantes.  

Raonel Sánchez é formado 
pela Academia de Belas Artes 

“San Alejandro” (Havana, Cuba), 
na especialidade de gravura 
e desenho, trabalha pintura, 
desenho, gravura, escultu-
ra do objeto e cerâmica. Tem 
desenvolvido projetos na área 
pedagógica, trabalho instruti-
vo como professor de pintura 
e desenho, e realiza comen-
tários e críticas de arte para 

profissionais e estudantes das 
Belas Artes de forma indepen-
dente. Trabalha habitualmente 
em grupos ou temas criativos, 
sendo a figuração recorren-
te no seu trabalho. Apresenta 
de forma regular trabalhos de 
curadoria para exposições e 
projetos internacionais.

n

“One more day in neverland”

Gravado no Musibéria

“Rebento” 
premiado

A Companhia do Canto Popular foi distin-
guida com o Prémio Carlos Paredes 2020, pelo 
álbum “Rebento”, gravado no Estúdio de Som 
Musibéria, em 2019.

“Rebento” sucede a “Serpente Infinita” de 
José Valente (ex aequo com “Branco” de Cristi-
na Branco), álbum criado, gravado e produzido 
no Musibéria, e publicado pela editora Respirar 
de Ouvido.

Musibéria assinala

Dia 
Internacional 
da Música

A editora Respirar de Ouvido lançou o ál-
bum “Por onde fica a primavera” de João Diogo 
Leitão, gravado e misturado no Centro Musi-
béria, e que contou com o apoio do Município 
de Serpa e da Direção Regional de Cultura do 
Alentejo.

O guitarrista e compositor João Diogo Leitão 
foi consagrado em 2014 com o Prémio Jovens 
Músicos (Nível Superior), e este é o seu primei-
ro trabalho. 

“Por onde fica a primavera” é a sétima pu-
blicação da editora Respirar de Ouvido e está 
disponível desde 1 de outubro de 2020, Dia In-
ternacional da Música, nas plataformas digitais 
de download e streaming.

A editora Respirar de Ouvido, criada em 
2017, produz, promove e divulga obras, autores 
e intérpretes contemporâneos que se debru-
çam sobre as músicas tradicionais, a improvi-
sação, o jazz e a nova música erudita, desta-
cando em simultâneo os cruzamentos entre 
esses universos e domínios. 

O workshop, orientado por Raonel Sánchez, foi de inscrição gratuita
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João Paulo Rufino, 44 anos, é natural de 
Vale de Vargo. Viveu quase toda a sua vida 

em França, tendo agora regressado a Serpa. Na 
bagagem trouxe uma coleção invulgar: 22 bici-
cletas com história.

A paixão pelas bicicletas começou lá, en-
quanto meio preferencial para as deslocações, 
fácil de manobrar e estacionar numa cidade 
grande, no meio de trânsito intenso.

“Numa grande cidade o uso da bicicleta tem 
todas as vantagens, com as pistas cicláveis, 
o facto de poder circular em ruas de sentido 
proibido aos carros, logo aí poupasse imenso 
tempo”. 

Quem não está em forma para grandes dis-
tâncias “pode recorrer à bicicleta elétrica, que 
faz bem à saúde, porque tem sempre de se pe-
dalar e é económica”. 

Quando um grupo de amigos lhe começou a 
pedir que reparasse as suas bicicletas, deu azo a 
um interesse cada vez maior, e abriu-se a opor-
tunidade de adquirir alguns exemplares. Passou 
assim de utilizador a artesão e colecionador.

A viver atualmente em Serpa, recupera, res-
taura e modifica bicicletas, na sua oficina no 
Centro Histórico da cidade de Serpa. Admite 
que uma das coisas que mais prazer lhe dá é 
modificar bicicletas, “pegar numa base e fazer à 
sua maneira ou ao pedido do cliente”. 

Conta com uma coleção de 22 bicicletas, 
clássicas, de BTT e mais modernas, e ainda uma 
elétrica. Não tem nenhum exemplar favorito, 
porque “cada uma tem as suas caraterísticas”. 

Parte desta coleção esteve exposta na Praça 
da República, em Serpa, em setembro, por oca-
sião da Semana da Mobilidade.

desporto
Bicicletas com história

Artesão e colecionador 
de bicicletas 

No dia 18 de outubro realizou-se o Grande 
Prémio Serpa Terra Forte, organizado pelo Clu-
be Amadores de Pesca Desportiva de Serpa.

A prova, realizada na Barragem do Facho, 
contou com 41 participantes, mais 19 do que 
no ano anterior.

Grande prémio

Pesca 
desportiva

Momento da prova

João Paulo Rufino na sua oficina, no Centro Histórico de Serpa

De França para Serpa, trouxe na bagagem uma coleção de 22 bicicletas com história
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obrigatórias
MOÇÕES
Moção
Repor as freguesias extintas – 
um imperativo democrático

O processo de agregação/extinção 
de 1168 freguesias, no âmbito da 
chamada Reorganização Adminis-
trativa do Território, imposto pela 
Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, 
em execução da Lei n.º 22/2012, de 
30 de maio, da maioria PSD e CDS, 
mereceu generalizada contestação 
e oposição das populações e da es-
magadora maioria dos órgãos autár-
quicos. 
Ao contrário do propagandeado, a 
extinção de freguesias, na genera-
lidade, não trouxe ganhos financei-
ros nem contribuiu para o reforço da 
coesão territorial, antes acentuou as 
assimetrias regionais já existentes. 
Ao encerramento de inúmeros ser-
viços públicos pelo país, a extinção 
de freguesias, veio ainda esvaziar e 
agravar mais a vida em muitas lo-
calidades, em particular nas zonas 
rurais e de interior, onde a freguesia 
era a entidade que restava, deixan-
do as populações ao abandono. 
Perdeu-se a proximidade dos elei-
tos com as populações, com a re-
dução de cerca de 20 mil eleitos de 
freguesia; dificultou-se a capacida-
de de intervenção na resolução de 
problemas; perdeu-se a identida-
de de cada freguesia e reduziu-se 
a capacidade de reivindicação das 
populações e dos seus órgãos au-
tárquicos.
Na legislatura 2013/2017, foram 
apresentadas iniciativas legislativas 
na Assembleia da República, com o 
objetivo de repor, as freguesias ex-
tintas, de acordo com a vontade das 
populações e dos órgãos autárqui-
cos, e com eleições em 2017. Estas 
iniciativas foram rejeitadas com o 
voto do PS, PSD e CDS. O PS, numa 
fuga para a frente avançou com uma 
Resolução recomendando ao go-
verno a avaliação do processo para 
posterior decisão.
De então para cá as populações de 
norte a sul do país continuam a rei-
vindicar a reposição das freguesias 
extintas contra a sua vontade. 
Os últimos Congressos da ANAFRE 
realizados em 2018 e 2020 coloca-
ram como exigência a reposição das 
freguesias extintas contra a sua von-
tade. 
Desde 2018 que o Governo PS anun-
ciou ir apresentar uma lei de criação 
de freguesias,
que permitiria corrigir os erros cria-
dos pela extinção de freguesias im-
posta pelo governo PSD/CDS.
O PCP já voltou a apresentar, em 
dezembro de 2019, novo projeto de 
lei de reposição de freguesias, que 

aguarda agendamento.
A reposição de freguesias exige uma 
lei simples e objetiva, que respeite a 
vontade das populações.
A reposição das freguesias extintas, 
com eleições em 2021, é um ato de 
inteira justiça, é uma exigência de-
mocrática.
Assim, a Assembleia Municipal de 
Serpa, reunida a 30 de setembro de 
2020, delibera:
1 – Reclamar do Governo e da As-
sembleia da República, as medidas 
legislativas necessárias para reposi-
ção das freguesias extintas contra a 
vontade das populações e dos res-
petivos órgãos autárquicos;
2 – Reclamar que todo o processo 
esteja concluído de forma a asse-
gurar as eleições no ato eleitoral de 
2021.
Enviar esta moção para: Primeiro-
-ministro, Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, ANAFRE, 
ANMP e Comunicação Social

Moção apresentada pelos eleitos da 
CDU e aprovada pela maioria dos 
presentes, com 15 votos a favor da 
CDU, 1 voto a favor do PS e 8 absten-
ções do PS

Moção
Pelo direito à saúde

A população do concelho de Serpa e 
concelhos limítrofes foi confrontada 
com a decisão da Administração da 
Santa Casa da Misericórdia de Ser-
pa, de alteração das regras de fun-
cionamento do serviço de urgências 
do Hospital de São Paulo, em Serpa, 
passando as portas daquele serviço 
a estarem encerradas, efetuando-se 
a chamada para atendimento, atra-
vés de uma campainha.
Suporta tal decisão, nas palavras da 
Administração da Santa Casa, “a ne-
cessidade de afetação de recursos”, 
garantindo ainda e igualmente nas 
palavras da Administração “a obser-
vação médica para todos os utentes 
que necessitarem recorrer a este 
serviço.”.
A Santa Casa da Misericórdia de 
Serpa é uma instituição que presta 
relevantes serviços à nossa popula-
ção e não pretendemos nem nos ar-
rogamos do direito de nos imiscuir-
mos nas opções de gestão, tomadas 
pelos seus órgãos, legitimamente 
eleitos, mas não podemos deixar 
de manifestar a nossa perplexidade, 
pelo fato do encerramento da porta 
do serviço de urgência, ser tão rele-
vante na afetação de recursos.
Mas mais que isso, preocupa-nos 
as consequências que tal decisão, 
inevitavelmente, trará, na prestação 
de cuidados de saúde urgentes, a 

quem deles necessite. O tempo que 
medeia entre tocar a campainha e 
abrir a porta para permitir a assis-
tência, pode significar a perda de 
uma vida.
Mas, o fechar agora apenas a porta, 
pode significar, no futuro, o encerra-
mento do serviço de urgências no-
turno e estas são as consequências 
inevitáveis do olhar para a saúde, 
não como um direito, mas como um 
negócio.
A saúde é um direito constitucio-
nalmente consagrado, que como 
direito que é, não pode estar depen-
dente de opções gestionárias nem 
de melhores ou piores resultados 
económicos e só o retorno e a inte-
gração do Hospital de São Paulo, no 
Serviço Nacional de Saúde, poderá 
garantir o direito à saúde à nossa 
população.
Considerando o anteriormente ex-
posto, a Assembleia Municipal de 
Serpa, reunida a 30 de setembro de 
2020, reclama:
1 – O funcionamento pleno do servi-
ço de urgências noturno do Hospi-
tal de São Paulo, em Serpa e o não 
encerramento das portas entre as 
0h00 e as 8h00, conforme previsto;
2 – A reintegração do Hospital de 
São Paulo, de Serpa, no Serviço 
Nacional de Saúde e o seu integral 
funcionamento, garantido a todos, o 
pleno acesso a cuidados de saúde.

Moção 
Solidariedade aos profissionais 
de saúde dos serviços do Hos-
pital José Joaquim Fernandes 

Face à situação de pandemia que 
está a assolar os profissionais de 
saúde dos serviços do Hospital José 
Joaquim Fernandes, de Beja, os 
eleitos da Assembleia Municipal de 
Serpa manifestam a todos a sua so-
lidariedade perante as circunstân-
cias de flagelo com que se debatem 
e agradecem toda a dedicação que 
demonstram e o sentido de dever 
com que desempenham as respeti-
vas atividades profissionais, muitas 
vezes, realizadas em contextos difi-
cílimos de trabalho.
Desejam a todos uma rápida recu-
peração, bem como a saúde de to-
dos os seus familiares.

A Assembleia Municipal de Serpa, 
reunida a 30 de setembro de 2020, 
aprovou, por unanimidade, esta mo-
ção apresentada pelos eleitos do PS 
e deliberou enviar a mesma ao Con-
selho de Administração da Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo, 
para dela dar conhecimento a todos 
os profissionais.

Moção apresentada pelos eleitos da 
CDU e aprovada, por unanimidade.

Moção
Contra a falsa democratização 
das CCDR – Pela exigência da 
Regionalização 

Considerando que:
-  A regionalização é um objetivo 
constitucional que urge concretizar;
- Tal objetivo constitucional só será 
alcançado com a criação de regiões 
administrativas, com verdadeira au-
tonomia politica e administrativa e 
eleição por sufrágio direto e univer-
sal dos seus órgãos; 
- Que as CCDR’s são estruturas des-
concentradas do Estado, sem auto-
nomia política, administrativa e finan-
ceira, dependendo das orientações e 
opções do governo, sendo que o pri-
meiro-ministro tem, de acordo com a 
legislação recentemente aprovada e 
promulgada, a prorrogativa de demi-
tir o presidente da CCDR caso este 
não cumpra os objetivos e orienta-
ções definidas centralmente.
- Que a eleição dos presidentes e vi-
ce-presidentes pelos autarcas, não 
significa que recebam dos seus elei-
tores, qualquer mandato ou que a 
eles prestem contas, porque tal não 
tem previsão legal.
- Que o chamado processo de “de-
mocratização” das CCDR, com a elei-
ção do Presidente e vice-presidente, 
prevista para o dia 13 de outubro 
deste ano, que decorre do acordo de 
2018 entre PS e PSD, representa um 
simulacro e uma forma de adiamen-
to do inadiável e cada vez mais ne-
cessário processo de regionalização 
constitucionalmente consagrado. 
Face aos considerandos que antece-
dem, a Assembleia Municipal de Ser-
pa, reunida em sessão ordinária em 
30 de setembro de 2020, delibera:
1 – Exigir aos órgãos de soberania 
que seja concretizada a regionali-
zação prevista na Constituição da 
Republica Portuguesa, que passará 
pela criação de Regiões Administra-
tivas, com órgãos próprios, eleitos 
por sufrágio direto e universal, sem 
subordinação jurídica e politica à Ad-
ministração Central.
2 – Repudiar o processo de eleição 
de órgãos da CCDR pelos autarcas, 
em virtude do processo de se des-
tinar unicamente a iludir o desígnio 
constitucional de criação de regiões 
administrativas.

Moção apresentada pelos eleitos da 
CDU e aprovada, por maioria, com 15 
votos a favor da CDU, 9 votos contra 
do PS e 1 voto contra da Coligação 
PSD/CDS I. 

n
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Serpa
> Centro Escolar de Serpa (EBI), conclusão 

da requalificação de dois espaços no 
interior 

> Loteamento do Moinho de Vento, 
empreitada de infraestruturas elétricas 

> Centro Interpretativo do Cante, execução 
das infraestruturas elétricas

> Mercado Municipal, requalificação 

> Parque Desportivo de Serpa, substituição 
do relvado sintético

> Parque Ambiental, execução de acessos 
e arruamentos

obras no concelho

Térmitas

Ação de prevenção
No dia 7 de outubro, uma empresa espe-

cializada procedeu a uma ação de controlo 
de térmitas no edifício da Câmara Municipal, 
em Serpa.

O sistema aplicado (Termigard) é usado 
habitualmente com excelentes resultados, 
em edifícios públicos, privados e de interes-
se patrimonial. 

O tratamento, realizado através de armadi-
lhas colocadas no interior e exterior do edifí-
cio, tem a duração de um ano, sendo que a 
empresa contratada fará o controlo mensal.

Serpa

Reposição de calçada

O Município de Serpa está a proceder 
à reposição de calçada em diversas 

ruas de Serpa. Estes pequenos arranjos, até 
à data efetuados na Rua de São Roque, Rua 
de Mértola, Largo Prior de Belas, Largo de 

Salvador, Terreiro do João Prelado, Fonte do 
Ortezim e Rua dos Barrigos, pretendem me-
lhorar o estado das vias, contribuindo para a 
segurança de viaturas e utilizadores.

n

Resíduos de construção e demolição

Big bags
O Município de Serpa tem disponíveis big bags 

para o encaminhamento de resíduos de cons-
trução e demolição das intervenções realizadas 
no concelho. A Câmara Municipal fornece os big 
bags às Juntas e Uniões de Freguesia para acon-
dicionamentos dos resíduos gerados em obra, e 
posteriormente agenda a sua recolha.

Recordamos que a responsabilidade pela 
correta eliminação destes resíduos é, nas obras 
licenciadas, do dono de obra ou empreiteiro, e 
nas obras que não careçam de licenciamento é 
da responsabilidade do Município.

n
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Santa Iria

> Rua das Piçarrinhas, requalificação

Vale do Poço

> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

Brinches

> Estrada Municipal 518, limpeza, corte de 
ervas e reperfilamento de valetas

______________________________________________

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.

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de novembro realiza-se uma re-
união pública da Câmara Municipal, no 
dia 11, em Serpa, na Sala de Sessões do 
Município, pelas 17.30 horas. A ordem de 
trabalhos estará disponível para consulta 
no sítio do município, em www.cm-serpa.pt 
com 48 horas de antecedência. A sua par-
ticipação 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. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 06 | Farmácia SERPA JARDIM
07 a 13 | Farmácia CENTRAL
14 a 20 | Farmácia SERPA JARDIM
21 a 27 | Farmácia CENTRAL
28 a 30 | Farmácia SERPA JARDIM

Vila Verde de Ficalho

> Lar de Nossa Senhora das Pazes           
e S. Jorge, arranjos exteriores

Pias
> Travessa do Avante, conclusão da 

execução de linha de água 

> Estrada de Brinches, finalização da 
reparação de caneiro 

Vila Nova de São Bento
> Rua do Sul, alteração da rede de 

drenagem

> Escola Básica 1.º ciclo, conclusão da 
beneficiação de sala de aula

> Edifício do pré-escolar, término das 
obras de conservação

Vale de Vargo
> EM 517, limpeza, corte de ervas e 

reperfilamento de valetas

> Execução da Passagem Hidráulica junto 
à Horta dos Machados

> Reparação do caminho de Branquinos

> Escola primária, pintura do exterior do 
edifício
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