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Projetos de desenvolvimento

Município de Serpa 
reúne com Delta

Uma delegação da Câmara 
Municipal de Serpa, liderada 
pelo presidente Tomé Pires, es-
teve em Campo Maior, no dia 24 
de outubro, para uma visita ao 
Grupo Nabeiro – Delta Cafés.

Tomé Pires reuniu com Rui 
Nabeiro, presidente do Grupo, 

para a apresentação de vários 
projetos municipais de desen-
volvimento, nomeadamente o 
Centro Tecnológico e Agroali-
mentar do Alentejo (CETAA) e 
a expansão da Zona Industrial 
de Serpa.

Deste encontro, ficou a ga-

rantia de que serão agendadas, 
a curto prazo, mais reuniões 
entre o Município e o Grupo. 

De referir que, para o Municí-
pio, a captação de investidores 
para o concelho é um dos prin-
cipais passos para o desenvol-
vimento económico de Serpa.

Tomé Pires, Presidente da Câmara de Serpa, e Rui Nabeiro, presidente do Grupo Nabeiro – Delta Cafés

Seminário 

Aves de Rapina
O Vereador Francisco Godinho representou o 

Município de Serpa no seminário “Conservação 
de Aves de Rapina”, que teve lugar em Castro 
Verde, entre 14 e 16 de novembro. Serpa, é a 
partir desta data, membro da rede de custódia 
“Guardiões da Águia-imperial”.

Organizado pelo projeto Life Imperial, da 
Liga para a Proteção da Natureza, este semi-
nário internacional abordou a conservação da 
Águia-imperial e outras águias e abutres.

Serpa

Limpeza de 
árvores

O Município de Serpa procedeu, duran-
te o mês de novembro, à limpeza de árvo-
res com apoio de plataforma elevatória, nas 
Ruas José Maria Graça Afreixo, Luís Almei-
da e Albuquerque, Santana de Parnaíba, de 
Santo António, Estada de São Brás e Piscina 
Descoberta (interior do equipamento e zona 
de estacionamento). Por toda a cidade pro-
cedeu-se ainda à limpeza ligeira de árvores. 

No passado dia 26 de outubro, a vereadora 
Odete Borralho, representou o Município de Ser-
pa na Assembleia Intermunicipal da Associação 
de Municípios Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis (RPMS), que se realizou no município 
de Porto Santo, Madeira.

A Assembleia aprovou a elaboração do Proje-
to Atlas da Saúde da RPMS, que tem como ob-
jetivo caraterizar o estado de Saúde e dos seus 
determinantes nos municípios da Rede. Este do-
cumento será uma plataforma de conhecimento 
que se constituirá como ferramenta de suporte 
à elaboração do Perfil de Saúde Municipal e da 
Carta de Saúde Municipal, bem como a definição 
de estratégias políticas nesta área.

Rede de Municípios Saudáveis

Serpa participa em 
Assembleia

Grupo de autarcas que participou na assembleia
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Neste final de ano, co-
meço por desejar a 
todos um Feliz Natal e 
que o Ano Novo pos-
sa concretizar todas 
as aspirações, com 

alegria e bons momentos. Da nossa parte, 
reforço a grande vontade de continuarmos 
a contribuir para o desenvolvimento do 
concelho e melhoria crescente da qualida-
de de vida da população. Prosseguiremos 
os objetivos definidos, com determinação 
e confiança no futuro, que queremos cada 
vez mais dinâmico e solidário. Estamos a 
cerca de metade do mandato, e podemos 
assegurar que o balanço é muito positivo 
– a apresentação será feita brevemente – 
com parte dos projetos previstos já execu-
tados e outros para conclusão no próximo 
ano, sendo de referir um conjunto grande 
de ações que não estavam previstas mas 
que, pelas dinâmicas criadas e pelas opor-
tunidades surgidas, foram consideradas 
relevantes para a estratégia que seguimos. 
E ao mesmo tempo que fazemos este nos-
so trabalho, manteremos a firme exigência 
junto do Poder Central para que sejam to-
madas as medidas necessárias, particular-
mente na prestação de serviços públicos 
de saúde, de segurança e na área da edu-
cação, com a requalificação das escolas de 
Serpa e Vila Nova de São Bento, melhores 
serviços de transporte público e melhores 
acessibilidades, um ordenamento do ter-
ritório correto e uma estratégia agrícola 
que tenha em conta a agricultura familiar, 
a diversidade de culturas, o equilíbrio dos 
vários modos de produção e a salvaguarda 
do ambiente.

EDITORIAL
FECHAR O ANO 

COM BALANÇO POSITIVO

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Momento em que o juri escolhia os trabalhos

Nuria Pocero Malaga é 
a grande vencedora 

da terceira edição do Prémio 
Internacional de Serpa para 
Álbum Ilustrado, uma inicia-
tiva promovida pela Câmara 
Municipal de Serpa, em cola-
boração com a editora Planeta 
Tangerina, e que tem uma pe-
riodicidade bienal.

Esta edição voltou a ser 
bastante participada e con-
tou com 232 candidaturas, 
oriundas de 27 países (Ale-
manha, Argentina, China, Chi-
le, Coreia do Sul, Dinamarca, 
Eslovénia, Espanha, Estados 
Unidos, França, Grã-Bretanha, 
Holanda, Hungria, Itália, Ja-
pão, Lituânia, México, Polónia, 
Portugal, República Checa, 
Roménia, Rússia, Sérvia, Sué-
cia, Suíça, Taiwan e Turquia).

O júri foi constituído por 

Anna Castagnoli, autora/ilus-
tradora de nacionalidade ita-
liana, por Madalena Matoso, 
em representação da editora 
Planeta Tangerina, e por Paula 
Estorninho, representante do 
Município de Serpa.

A obra apresentada com o 
título “Ñam”, de Nucia Pocero 
Malaga (Espanha), foi a vence-
dora do 3.º Prémio Internacio-
nal de Serpa para Álbum Ilus-
trado. Nas palavras do júri, “o 
livro conquistou-nos pelo rit-
mo, frescura, surpresa, humor, 
força da expressão gráfica e 
pelo jogo entre as imagens e 
o texto. Acreditamos que será 
um prazer partilhar este livro 
entre leitores grandes e pe-
quenos.”

Foram ainda atribuídas 
menções honrosas às seguin-
tes obras: “Where is the fish?”, 

de Beatrice Dietel (Alemanha), 
“No use for a broken fork”, de 
Marco Quadri (Itália) e “Prince 
hates it!”, de Cheng Hsuan-
-Chieh (Taiwan).

O júri considerou que foram 
“projetos que se destacaram 
por diferentes razões: frescura 
e autenticidade da linguagem 
gráfica, segurança e qualidade 
do desenho, sentido de humor 
e pormenor.”

O álbum premiado será pu-
blicado em língua portuguesa 
pela editora Planeta Tangerina 
e a sua autora recebe 4 000 
euros, correspondendo 1 500 
euros relativos a adiantamento 
de direitos de autor.

A entrega do prémio e o lan-
çamento do livro vão acontecer 
em Serpa, em maio de 2020, 
numa iniciativa que o Município 
agendará.

3.º Prémio para Álbum Ilustrado

“Ñam” é o grande 
vencedor
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Concelho

Oficinas Sénior 
nas freguesias

Tiveram início, no passado dia 
11 de novembro, as Oficinas Sé-
nior em Vila Verde de Ficalho. 

A criação destas Oficinas nas 
freguesias do concelho de Serpa 
pretende ser uma resposta so-
cial e cultural, que visa contribuir 
para a melhoria da qualidade de 
vida de todas as pessoas que se 
encontrem na reforma ou pré-re-
forma, através do enriquecimen-

to dos seus tempos livres.
O projeto está a ser desen-

volvido pelo Município de Serpa, 
em conjunto com as Juntas e 
Uniões de Freguesia do conce-
lho, e destina-se a toda a popu-
lação sénior do Concelho.

Para já, estão abertas as ins-
crições para Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo.

n

Rali 48 Horas Alentejo 

Carros clássicos 
visitam Serpa 

O Rali 48 Horas Alentejo 
Clássico passou por Serpa, no 
dia 2 de novembro, trazendo à 
cidade mais de 100 automóveis 
antigos e cerca de 240 partici-
pantes. As viaturas estiveram 
estacionadas no Largo Condes 

de Ficalho e junto à muralha e 
aqueduto, enquanto os parti-
cipantes visitaram o Castelo, o 
Museu Municipal de Arqueolo-
gia e o Centro Histórico. 

A vigésima quarta edição 
deste Rali foi organizado pelo 

Portugal Classic em conjunto 
com o Clube Português de Au-
tomóveis Antigos, tendo per-
corrido os concelhos de Beja, 
Serpa, Moura, Vidigueira, Fer-
reira do Alentejo e Grândola.

n

As velhas glórias mostraram do que são feitas

Iniciativas de Natal

Natal em Serpa
O Natal chega a Serpa no início do mês de 

dezembro com diversas iniciativas. Entre 1 e 31 
de dezembro está em curso a campanha “Fe-
liz Natal com o Comércio Local”, que envolve o 
comércio local e os munícipes.

Este ano, voltam a realizar-se mercadinhos 
de natal, no Centro Histórico, nos dias 7 e 21, 
com o objetivo de dinamizar o comércio local.

Uma das novidades deste ano é a realiza-
ção, no dia 16, do espetáculo circense “Trenó 
dos Sorrisos”, no Cineteatro Municipal.

As localidades do concelho não foram es-
quecidas e nos dias 21 e 22 de dezembro, o 
município está a preparar animações infantis 
que irão decorrer nas localidades de Pias, Vila 
Verde de Ficalho, Vale de Vargo, Santa Iria, Vila 
Nova de São Bento, A-do-Pinto, Brinches e Va-
les Mortos, com o apoio das Juntas e Uniões 
de Freguesia do Concelho.

No dia 29, o Cineteatro Municipal de Serpa 
recebe o concerto “Wolfgang Amadeus Mozart: 
a sua vida e obra”, fruto de uma residência ar-
tística, promovida pela Orquestra Clássica Lu-
sitanus e apoio da Câmara Municipal de Serpa.

Para janeiro, no dia 5, terá lugar um concer-
to de lançamento do CD “Cante”, dirigido pelo 
maestro Nuno Côrte-Real e interpretado pelo 
Ensemble Darcos e Coro Recicare, no Cinetea-
tro Municipal de Serpa.

A Câmara Municipal 
de Serpa  deseja  a  

todos os  trabalhadores 
e  munícipes 

votos de 
Boas Festas 
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Heróis da Fruta 

Lanche 
saudável

A APCOI – Associação Portuguesa Contra 
a Obesidade Infantil e a Câmara Municipal de 
Serpa voltam a promover o programa “Heróis 
da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, edição 
2019/2020, desta feita com a participação de 17 
crianças do pré-escolar de Brinches. 

O projeto piloto “Payt” 
(Pagar pelo Produzi-

do), foi apresentado em Ser-
pa, no dia 20 de novembro, na 
Casa do Cante, numa sessão 
pública realizada conjunta-
mente pela Câmara Municipal 
de Serpa e Resialentejo. 

Com o intuito de apresentar 
o projeto à população, a inicia-
tiva abordou este modelo em 
que os cidadãos pagam ape-
nas pelo lixo produzido, e que 
visa beneficiar todos os que 
realizam corretamente a sepa-
ração de resíduos.

Para além de ser um estí-
mulo à reciclagem, pretende 
ser mais justo para o cidadão, 
pois quanto mais reciclar, me-
nos vai pagar pelo seu lixo. Os 
moradores do centro histórico 
de Serpa, cerca de 350 habita-
ções, que atualmente pagam 
a recolha do lixo associada ao 
consumo de água, irão apenas 
pagar a recolha dos resíduos 
indiferenciados, sendo que a 
recolha dos resíduos reciclá-
veis é gratuita. 

O sistema funciona da se-
guinte maneira: será neces-
sário adquirir os sacos do lixo 
(específicos para o efeito) no 
setor de atendimento da Câ-

mara Municipal; 10 litros de lixo 
a recolher à porta do munícipe 
terá um custo de 10 cêntimos, 
sendo que esse valor é pago 
no momento da aquisição do 
saco; cada saco tem a capaci-
dade de recolher 30 litros de 
lixo; o custo de cada saco é de 
30 cêntimos.

Para já, vão ser realizados 
porta-a-porta, esclarecimen-
tos presenciais a todos os mo-
radores. Em janeiro de 2020 

iniciar-se-á a recolha, ainda de 
forma gratuita, sendo que está 
agendado para março de 2020 
o início do projeto.

O projeto piloto Payt, com 
um investimento estimado de 
395 mil euros, é financiado 
pelo Poseur em 85 por cento, 
abrangendo um universo de 
sete mil pessoas, dos conce-
lhos de Barrancos, Beja, Mér-
tola, Moura, Ourique e Serpa.

n

Lixos 

Recolha porta-a-porta 
no Centro Histórico

Município de Serpa associa-se

Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos

A Camara Municipal de Serpa, em parceria com 
a Resialentejo, assinalou a Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos, que decorreu entre os 
dias 16 a 24 de novembro. 

De entre as atividades realizadas, destaque 
para a realização de oficinas de compostagem e 
agricultura biológica e de reutilização de resíduos.

Esta semana teve como objetivo sensibilizar a 
população para a temática da prevenção da pro-
dução e perigosidades dos resíduos, através de 
diferentes tipos de comportamentos e/ou atitu-
des, designadamente através da reutilização e 
prática de compostagem caseira.

Para comemorar os 30 anos da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, a Câmara Municipal 
de Serpa associou-se à CPCJ, que promoveu no 
passado dia 20 de novembro, a iniciativa Esten-
dal dos Direitos. Algumas instituições também 
se associaram e, neste dia, colocaram em alguns 
locais visíveis, o cartaz da iniciativa, ao lado de 
roupas infantis.

n

Direitos da Criança

Estendal 
dos Direitos

A recolha porta-a-porta vai entrar numa fase de experimentação

Grupo de crianças de Brinches

Alunos participam no Estendal

Os corredores da escola ficaram com um aspecto diferente
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Biodiversidade

Parque do Vale 
do Guadiana

O Parque Natural do Vale do Guadiana, que 
abrange parte do concelho de Serpa e de Mérto-
la, celebrou no passado dia 18, o seu 24.º aniver-
sário, com um “Dia Aberto”. Tomé Pires, Presiden-
te da Câmara de Serpa, participou na sessão de 
abertura, ao lado de Olga Martins, diretora regio-
nal da Conservação da Natureza e Florestas do 
Alentejo, e de Jorge Rosa, presidente da Câmara 
de Mértola.

A manhã foi preenchida com a apresentação 
do painel “Desafios da Conservação da Biodiver-
sidade em Cenários de Mudança Climática”, ao 
que se seguiu uma visita à Mina de São Domin-
gos e Corte do Pinto, onde foram apresentadas 
as medidas de mitigação para a conservação da 
biodiversidade no âmbito do projeto “Valagua”.

Sessão técnica

Agroecologia 
O Município de Serpa promoveu, no passa-

do dia 26, no Cades, em parceria com o Icaam 
(Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais 
Mediterrânicas da Universidade de Évora), a 
Sessão “Agroecologia em territórios semiá-
ridos - a gestão eficiente da água”. A sessão 
teve como objetivo dar o pontapé de saída 
na discussão da utilização da agroecologia 
em zonas semiáridas, bem como a partilha e 
integração de conhecimento proveniente da 
comunidade científica e de experiências de 
agricultores do concelho de Serpa.

A sessão foi realizada no âmbito do projeto 
Divercrop “Dinâmicas da paisagem na bacia 
do Mediterrâneo a diferentes escalas como 
indicador para a diversidade de espécies e 
sistemas de alimentação local”.

Presépio em tamanho real em Vale de Vargo

Iniciativas 
que fazem história
Numa altura do ano em que o Natal se começa a sentir no ar, o “Serpa Informação” esteve em 

Vale de Vargo, com a Associação Arco Íris, responsável pela colocação do já conhecido presé-
pio no relvado defronte à Igreja. Uma iniciativa que completa este ano sete anos de existência, todos 
os anos com algumas novidades. Neste Natal o presépio vai ocupar o seu lugar a partir de dia 8 de 
dezembro e manter-se-á até ao Dia de Reis.

E assim toma forma mais uma peça deste presépio

Teresa Pires, da Associação 
Arco Íris, conta que a feitura 
deste trabalho resultou de uma 
conversa de café, e surgiu pelas 
mãos de seis amigas. Se bem o 
pensaram, melhor o fizeram. Ar-
regaçaram as mangas e metam 
mãos à obra. Hoje, a responsa-
bilidade é acrescida pois vêm 
pessoas de todo o lado para vi-
sitar o presépio.

“É uma responsabilidade. O 
que começou com uma brin-
cadeira, foi ganhando outras 
proporções. Sentimos a neces-
sidade de acrescentar sem-
pre alguma coisa, para que as 
pessoas encontrem novidades, 
por isso criamos novas peças e 
novos apontamentos”, destaca 
Teresa Pires.

No início “não tínhamos qual-
quer conhecimento sobre a ela-
boração das peças. Pensamos 
fazer a estrutura em rede e utili-

zar gesso, mas não resultou”.
O grupo pediu então ajuda 

a um artista plástico (Juan Te-
jera), que também apoia a Câ-
mara Municipal de Serpa na fei-
tura de materiais para o Cortejo 
Histórico, e, depois de várias 
ideias, métodos e experiências, 
passou-se a utilizar a pasta de 
papel.

Neste momento são 30 as fi-
guras a marcar presença no rel-
vado da Igreja em Vale de Var-
go, mas tudo começou em 2012, 
com a representação da “Sagra-
da Família e sete ovelhas”, conta 
Teresa Pires.

No início nem tudo foi fácil, 
comenta: “Sentimos necessida-
de de integrar uma associação, 
porque em termos individuais 
não tínhamos a mesma força, 
nem o acesso a apoios. Como 
alguns de nós já faziam parte 
da Associação Arco Íris, fez sen-

tido criar-se uma secção cultu-
ral que, para além do presépio, 
desenvolve outras atividades 
durante o ano”, que acabam por 
servir de suporte financeiro para 
restauros e novas peças, cujos 
materiais são de elevado custo.

A população tem vindo a 
apoiar neste projeto, quer no 
que toca na concretização das 
figuras, com a cedência de ob-
jetos, quer ainda com a cedên-
cia de espaços para guardar os 
próprios materiais, uma vez que 
a associação não tem uma sede 
própria. 

O trabalho de montagem 
deste presépio inicia-se entre 
setembro e outubro e este ano 
foram envolvidas mais pessoas 
que prepararam o papel para 
depois ser trabalhado. Como as 
peças são todas em tamanho 
real, é necessária muita “maté-
ria prima”.
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Cenas de Novembro

Todos ao teatro
A companhia de teatro BAAL 

17 organizou em Serpa, de 1 a 
17 de novembro, a 5.ª edição 
das Cenas de Novembro, que 
levou ao Cineteatro Municipal 
de Serpa espetáculos de tea-
tro para todas as idades e para 
vários gostos.

A abrir a programação este-
ve a estreia da 46.ª produção 
da companhia, “Ego”, nos dias 1 
e 2, um solo que confronta um 
homem com o algoritmo por 
ele criado. O espetáculo voltou 
a cena nos dias 4, 5, 6 e 7, para 
os alunos do ensino secundá-
rio de Serpa. 

Ainda para o público em ge-
ral o Teatro Art’Imagem apre-
sentou-se, no dia 8, com o es-
petáculo “Armazenados”, onde 
num armazém vazio de merca-
doria, o stock são os próprios 
empregados; e “Ishá” de Bea-
triz Baptista, Joana Brito Silva, 
Mariana Fonseca e Susana Pai-

xão, no dia 15, uma história que 
liga três mulheres, três “Eu(s)”, 
em diferentes estágios da vida.

“Os Bonecos de Santo Alei-
xo”, do Cendrev - Centro Dra-
mático de Évora, estiveram em 
Serpa no dia 3, num espetácu-
lo para toda a família. 

No dia 10, para a pequena 

infância, a Red Cloud Teatro de 
Marionetas apresentou “Teatro 
Dom Roberto”, uma das formas 
de teatro popular de fantoches 
português. 

A Baal 17, nomeadamente as 
Cenas de Novembro, é apoia-
da pela Câmara Municipal de 
Serpa.

Formação

Cidadania 
nas escolas

A Câmara Municipal de Serpa, em colabo-
ração com a Associação Moura Salúquia (en-
tidade formadora), promoveu, no passado dia 
12 de novembro, um workshop intitulado “Edu-
car para a Cidadania”, destinado a assistentes 
operacionais do Município, colocados no pré-
-escolar dos estabelecimentos de ensino do 
concelho.

Esta iniciativa surge no âmbito da promoção 
da educação para o desenvolvimento e para 
a cidadania e formação dos recursos huma-
nos. Foram abordados temas como a cidada-
nia em contexto escolar e pressupostos para 
esse trabalho efetivo, assim como a estratégia 
de educação para a cidadania. Foram expe-
rimentadas atividades ligadas aos temas da 
mudança pessoal, autoconhecimento, empa-
tia e tolerância face ao outro.

No centenário do nascimen-
to de Sophia de Mello Andre-
sen, a sua obra foi relembrada 
em Serpa, em duas sessões 
evocativas, no dia 16 de no-
vembro.

Na Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra, o gru-

po de teatro (en)Cena recriou 
“A Menina do Mar”, vocaciona-
da para o público infantil, mas 
aberta a todos. À tarde, o Musi-
béria acolheu “Mar de Sophia”, 
levada ao palco pelo grupo 
de teatro (en)Cena, alunos da 
Academia Sénior de Serpa e 

alunos de dança do Musibéria.
Sophia de Mello Andresen, 

uma das figuras mais acarinha-
das da escrita e da poesia por-
tuguesa, foi também tradutora, 
deputada, ativista feminista e 
antifascista.

n

Teatro e dança marcam efeméride

Centenário de Sophia

A Câmara Municipal de Serpa tem presta-
do apoio a diversos investigadores na área da 
arqueologia, quer no âmbito de projetos de 
investigação, nacionais e internacionais, quer 
integrados em trabalhos académicos, nomea-
damente de mestrados e doutoramentos, que 
se debrucem sobre o território de Serpa. 

Neste âmbito, o Município, prestou apoio 
ao arqueólogo Rui Monge, do Centro de Ar-
queologia da Universidade de Lisboa (Uniarq), 
que esteve em Serpa, nos dias 13 e 14 de no-
vembro, a estudar coleções das reservas do 
Museu Municipal de Arqueologia para a sua 
tese de doutoramento sobre a Idade do Ferro 
na margem Esquerda do Guadiana.

n

Arqueologia

Câmara apoia 
investigação

A apresentação intergeracional decorreu no Musibéria

O Município apoia a investigação

Casa cheia para ver teatro
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Cante Fest 2019

Cinco anos de Cante
Esta edição do Can-

teFest, comemora-
tiva dos cinco anos 

da elevação do Cante a Pa-
trimónio Cultural Imaterial 
da Humanidade pela UNES-
CO, teve início a 22 de no-
vembro e irá prolongar-se 
até ao dia 27. Neste número 
do Serpa Informação damos 
conta das iniciativas que se 
realizaram até ao fecho da 
edição. 

No dia 22, o “Cancioneiro 
de Serpa” foi apresentado 
em Lisboa, na Livraria Férin. 
Uma casa cheia acolheu a 
iniciativa, que contou com as 
participações da autora da 
obra, Maria Rita Cortez, do 
maestro Nuno Corte-Real, e 
do presidente do Município, 
Tomé Pires. O Rancho Coral 
e Etnográfico de Vila Nova 
de São Bento atuou, ten-
do sido bastante aplaudido. 

À noite o grupo atuou, na 
Casa do Alentejo, integrado 
no “Festival Super Bock em 
Stock”.

Uma das novidades da 
programação do Cante Fest 
deste ano foi o alargamen-
to a várias localidades do 
concelho com a realização 
de rotas, onde o Cante se 
fez ouvir no sábado, dia 23, 
e muitos foram os que se 
dispuseram a apreciar as in-
terpretações de cante que 
decorreram. 

Em A-do-Pinto, atuou o 
Rancho de Cantadores de 
Aldeia Nova de São Bento. 
Na localidade de Pias atua-
ram o Grupo Coral Femini-
no “As Ceifeiras de Pias” e o 
Grupo Coral e Etnográfico 
“Os Camponeses de Pias”. 
Em Vila Verde de Ficalho 
animaram a localidade o 
Grupo Coral “Os Arraianos” 
de Vila Verde de Ficalho e o 

Grupo Coral Feminino “Flo-
res do Chança”. Em Vila Nova 
de São Bento saíram à rua 
o Grupo Coral e Etnográfico 
de Vila Nova de São Bento, 
Rancho de Cantadores de 
Aldeia Nova de São Bento e 
o Grupo Coral Feminino “Ma-
drigal”. Na localidade de Vale 
de Vargo as interpretações 
estiveram a cargo do Rancho 
Coral e Etnográfico “Os Cam-
poneses de Vale de Vargo” 
e do Rancho Coral Feminino 
“Papoilas do Enxoé”

Na cidade de Serpa o 
Grupo Coral e Etnográfico da 
Academia Sénior de Serpa e 
o Grupo Coral “Os Ceifeiros 
de Serpa” fizeram as honras 
da casa. Em Vales Mortos, foi 
o Grupo Coral e Etnográfico 
da Academia Sénior de Ser-
pa a interpretar o Cante. 

Exposição “Descante”
No dia 23, inaugurou a 

exposição “Descante”, na 
Casa do Cante, uma mos-
tra coletiva de artistas de 
várias áreas que foram de-
safiados a desconstruir o 
Cante Alentejano, organiza-
da pela Associação “Fora da 
Gaveta”. 

A exposição, constituída 
por documentário, cartoon, 
gravura, escrita, ilustração, 
pintura, cerâmica, serigra-
fia, fotografia, escultura, ví-
deo, som, música e, claro, 
cante alentejano, contou 
com vasto público. 

Rota do Cante
No dia 24, domingo, o 

Centro Histórico de Serpa 
recebeu a Rota do Cante, 
que se iniciou no edifício dos 
Paços do Concelho, passou 
por vários estabelecimentos 
comerciais e terminou no 
Espaço Wasabi (Largo Con-
de de Ficalho), animando as 

ruas e encantando muníci-
pes e visitantes. 

Com a participação de 13 
grupos, locais e convidados, 
Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa, 
Grupo Coral e Etnográfico de 
Vila Nova de São Bento, Ran-
cho de Cantadores de Aldeia 
Nova de São Bento, Gru-
po Coral “Os Arraianos” de 
Vila Verde de Ficalho, Gru-
po Coral Feminino “Flores 
do Chança”, Associação de 
Cante Coral de Alvito, Grupo 
Coral “Os Ceifeiros de Cuba”, 
Grupo Coral e Etnográfico 
da Academia Sénior de Ser-
pa, Grupo Coral Feminino 
“As Ceifeiras de Pias”, Grupo 
Coral Feminino “As Papoilas 
do Enxoé”, Grupo Coral “Os 
Camponeses” de Vale de 
Vargo, Grupo Coral “Os Cei-
feiros de Serpa” e Grupo Co-
ral Feminino “Madrigal”.

n
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cultura
Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Berbequim

Este tipo de berbequim é um instrumento elaborado 
em ferro e madeira, utilizado pelo carpinteiro. Apresen-
ta uma configuração complexa, com um corpo formado 
por duas manivelas em ferro, acopladas na madeira, sete 
anéis circulares como adorno, um suporte de encosto e o 
mandril, onde é colocada a broca. 

Funciona através de uma haste metálica, cujo ângu-
lo de hélice pode medir quinze graus. Em simultâneo, é 
manipulado através de manivelas que permitem acionar 
um sistema de alavanca, aplicando uma rotação às brocas 
responsáveis pelo diâmetro do furo. 

Conhecido como um dos predecessores do berbequim 
elétrico, tem como vantagem a liberdade de movimento 
devido à ausência de fios, algo muito útil sobretudo no 
meio rural, fazendo com que ainda hoje seja utilizado.

Berbequim - Ferramenta manual usada pelos carpinteiros.

Peça oferecida pelo carpinteiro José Francisco Lobo, ao Museu 
Municipal de Etnografia

Recintos de fossos pré-históricos

Câmara apoia
investigação

Decorreram, até ao início do mês de 
novembro, trabalhos arqueológicos de 
prospeção geofísica em recintos de fos-
sos pré-históricos no concelho de Serpa.

O objetivo, enquadrado numa política 
de gestão patrimonial, visa conhecer a 
realidade concelhia no que respeita a este 
tipo de património arqueológico, por for-

ma a obter informação que permita uma 
maior consistência nos processos decisó-
rios relativos à gestão patrimonial.

Os trabalhos realizados, sob responsa-
bilidade de António Carlos Valera, investi-
gador do ICArEHB-Universidade do Algar-
ve e NIA-Era Arqueologia, contaram com 
o apoio do Município de Serpa.

Trabalhos arqueológicos de prospeção geofísica

Projeto Território Hospitalário

Quatro castelos, um 
mesmo horizonte

O Projeto Território Hospitalário, que 
integra a Câmara Municipal de Serpa, 
juntamente com os municípios de Aro-
che, Aracena e Moura, numa colaboração 
transfronteiriça de turismo cultural, cen-
trada na história medieval comum destes 
territórios, vai marcar presença no Fórum 
Turismo Palmela, que se realiza no dia 6 
de dezembro.

O tema este ano do Fórum é dedi-
cado às “Ordens Religioso-Militares na 
Valorização dos Destinos Turísticos”. Pre-
tende-se assim dar a conhecer o projeto 
Território Hospitalário neste importante 
fórum de turismo e partilhar experiências 
com outros parceiros do setor, procuran-
do promover este território como destino 
turístico-cultural. 

Orquestra Lusitanus

Estágio de inverno 
em Serpa

A Orquestra Clássica Lusitanus vai estar em Serpa, entre 
26 e 29 de dezembro, a realizar um estágio de inverno, sob a 
direção artística do Maestro Carlos Gonçalves.

O estágio culmina com um concerto, sobre a vida e obra de 
Wolfgang Amadeus Mozart, a realizar no Cineteatro Municipal 
de Serpa, no dia 29 de dezembro, pelas 21.30 horas.

Os músicos residentes no concelho de Serpa tiveram a 
oportunidade de se inscrever gratuitamente.

A Câmara Municipal, no âmbito da sua política de apoio 
cultural, saúda todos os músicos.

 ©
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cultura
Museu Municipal de Arqueologia

Visitante n.º 50 000
O Museu Municipal de Arqueologia atingiu, 

no dia 7 de novembro, o número de 50 000 
visitantes, desde a sua reabertura a 24 de março 
de 2016. 

O ano de 2019 regista o maior número de visitan-
tes de sempre no museu, com 13 704 entradas até 
ao final de outubro (o ano de 2018 registou um total 
de 12 041 visitantes), sendo de destacar o aumento 
do número de excursões nacionais e de estrangei-
ros, bem como de visitas de estudo de grupos esco-
lares concelhios. 

No mesmo período (2016-2019) o Castelo, no qual 
se situa o Museu Municipal de Arqueologia, recebeu 
111 166 visitantes.

A Câmara Municipal de Serpa assinalou simbo-
licamente o número alcançado através da oferta 
de publicações relacionadas com a temática da 
arqueologia ao visitante 50 000, de seu nome Fe-
lipe Antunes, que veio do Brasil, juntamente com a 
sua família, para uns dias de férias em Serpa, dei-
xando-nos o seu testemunho no Livro de Visitas do 
Museu: “… e encantados com este Castelo, que os 
séculos nos trazem as histórias do passado e aqui, 
hoje no presente, temos tal prazer, o da observação”. Felipe Antunes, do Brasil, com a família

Séniores visitam Herdade

Magusto nos Grous
Para assinalar o Dia de São Martinho, a 

Academia Sénior de Serpa realizou uma 
visita à Herdade dos Grous, no dia 11 de 
novembro.

A iniciativa integrou uma visita ao espaço 
e a apresentação das várias valências, 
como criação de animais, coudelaria, pesca 
desportiva, entre outras. Seguiu-se uma 
visita guiada à adega, com apresentação 
de castas e explicação sobre o modo de 
produção dos vinhos, rematada por uma 
prova na adega. Para finalizar realizou-
se um almoço convívio, acompanhado de 
Cante Alentejano.

Além do magusto, no passado dia 13 de 
novembro, a Academia Sénior recebeu 
técnicas do Centro de Saúde de Serpa, 
que confecionaram um prato de Migas 
saudáveis, para deleite dos alunos.

n

Numa relação intergeracional entre idosos e jovens, quarenta alu-
nos da Academia Sénior de Serpa e do 11.º ano da Escola Secundária 
de Serpa visitaram as instalações da CMTV, em Lisboa, no passado 
dia 28 de outubro. O “Dia Mundial do Idoso” foi o mote da visita.

O grupo foi recebido pelo jornalista Rogério Chambel que, em jeito 
de oficina de trabalho, falou sobre o trabalho dos jornalistas do “Cor-
reio da Manhã”. De seguida, foi feita uma visita à redação da CMTV.

Após o almoço, o grupo de Serpa visitou ainda o Panteão Nacio-
nal. O dia terminou com um workshop de tango argentino, no Clube 
Ferroviário de Portugal que juntou na aprendizagem os jovens e os 
menos jovens.

Manuel Lobo 

(aluno de Jornalismo da Academia Sénior de Serpa)

Visita à CMTV
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desporto
Torneio de São Martinho de Boccia Sénior

São Martinho animado

O Pavilhão do Parque Desportivo Municipal, em 
Serpa, acolheu, no dia 11 de novembro o segun-
do Torneio de Boccia Senior. Esta iniciativa, muito 
animada e participada, organizada pela Câmara 
Municipal de Serpa, assinalou, de forma saudá-
vel, o Dia de S. Martinho.

Presentes estiveram 50 jogadores de todo o 

concelho, distribuídos por 16 equipas, que foram 
divididas em quatro grupos, e de cada foi apura-
da a equipa vencedora. A fase final foi disputa-
da por três equipas de Vila Nova de São Bento e 
uma de Serpa. Na final encontrou-se uma equipa 
de Vila Nova de São Bento, composta por Ma-
ria de Lurdes Guerreiro, Maria Angélica e Alzira 

Santos, e uma de Serpa, formada por Esmeralda 
Pereira, Silvéria Aleixo e Francisca Preto, que saiu 
vencedora com o resultado de 8 - 2. As medalhas 
foram entregues pelos vereadores Carlos Alves e 
Francisco Godinho. 

No final houve um lanche alusivo à data com 
Jeropiga, castanhas, nozes e outros frutos secos. 

Corrida Sempre Mulher

Serpa presente

No dia 10 de novembro teve lugar, em Lisboa, 
mais uma edição da Corrida Sempre Mulher. Do 
concelho de Serpa participaram na prova 278 
pessoas, e contribuíam monetariamente 322, o 

que resultou numa verba de 3 864,00 euros, já 
deposita na conta da organização.

A iniciativa, organizada pela Associação Por-
tuguesa de Apoio a Mulheres com Cancro da 

Mama, contou com o apoio da Câmara Munici-
pal de Serpa, Juntas e Uniões de Freguesia do 
Concelho e Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis.

As equipas que disputaram a final
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desporto

Atividades para todos os gostos

III Regata Odiana
Teve lugar, entre os dias 15 

e 17 de novembro, a terceira 
edição da Regata Odiana, na 
Barragem do Pedrogão, em 
Moura, uma organização à 
qual a Câmara Municipal de 
Serpa se associou.

Nesta edição, várias inicia-
tivas aconteceram no conce-
lho de Serpa, nomeadamente 
a Prova de Remo Indoor, no 
âmbito do Desporto Escolar 
(dia 15), a Regata Odiana Kids 
(Ínsua, dia 16), batismo de 
remo para jovens no Rio Gua-
diana e a Gala Odiana (Orada, 
dia 16).

Do programa destacamos 
ainda a realização da Confe-
rência H2O, sobre “Sustenta-
bilidade e Diferenciação no 
Turismo”, no Cineteatro Ca-
ridade, em Moura, e na qual 
um dos painéis foi sobre o 
Eco Parque do Guadiana.

No último dia do evento 
realizou-se a regata, que li-

gou o lugar da Barca, em 
Moura, à barragem do Pedro-
gão, num total de 16 quilóme-
tros, e que contou com a par-
ticipação de 57 remadores de 
diferentes nacionalidades. No 
escalão masculino venceu, o 
olímpico, Pedro Fraga e no 
escalão feminino a campeã 
Mundial, Diana Dymchenko.

O evento foi organizado 
pelo Grupo União Safarense 
(GUS), com produção pela 
VNautica, em parceria com 
as Câmaras Municipais de 
Moura, Serpa e Vidigueira e 
com a NELO Rowing. Contou 
ainda com o apoio da Turismo 
do Alentejo, E.R.T., Federação 
Portuguesa de Remo, da As-
sociação de Remo do Sul e 
Ilhas, da União de Freguesias 
de Safara e Santo Aleixo da 
Restauração e da EDIA. 

n

Pavilhão Carlos Pinhão

Seleção nacional de futsal em Serpa
A seleção nacional de futsal sub 21 realizou 

em Serpa, no Pavilhão Carlos Pinhão, dois 
jogos de preparação com a seleção de Espanha, 

nos dias 11 e 12 de novembro, ambos com casa 
cheia. Apesar do resultado dos dois jogos não ter 
sido o melhor para Portugal (Portugal 0-4 Espanha 

no primeiro jogo, Portugal 3-2 Espanha, no segun-
do), Serpa envergou as cores da bandeira e torceu 
pela nossa seleção.

Casa cheia para apoiar a seleção nacional Apesar do resultado final Serpa soube acolher

Representantes dos municípios que participaram na Regata
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Brinches

> Rua do Norte, reparação de linhas de 
água

> Caminho 1048, requalificação

> Sinalética, manutenção

Serpa
> Arquivo Municipal, reforço da estrutura 

do edifício

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

>  Zona Sul (zona da Creche), execução de 
infraestruturas e asfaltamento

> Centro Interpretativo do Cante, 
requalificação

> Piscina Municipal Coberta, requalificação

> Parque de Campismo, beneficiação

> Travessa das Mal Lavadas, conclusão da 
requalificação

> Residência de estudantes, execução de 
infraestruturas 

> Zona industrial, limpeza de ervas

> Biblioteca Municipal, manutenção

obras no concelho 



dezembro 2019 | Serpa Informação | 15

Santa Iria

> Futuro Campo Desportivo, melhorias nos 
acessos

Pias 

> Rua Jogo dos Paus, requalificação

> Zona industrial, ampliação de 
infraestruturas

> Zona Industrial, execução de passeios

> Piscina Municipal, execução de 
infraestruturas

Vila Verde de Ficalho
> Estrada da Ermida, conclusão da 

reconstrução de passagem hidráulica

> Asfaltamentos

> Zona do loteamento, limpeza e corte de 
ervas

Concelho

> Big bags, distribuição pelas freguesias

> Contentores de Resíduos Sólidos 
Urbanos, lavagem

______________________________________________________

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

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

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de dezembro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 11, em 
Vila Verde de Ficalho, no Salão Polivalente 
da localidade, 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 participação é importante, 
contamos consigo!

Dê-nos a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos gostaria 
de ver tratados? O que podemos fazer para 
melhorar o jornal?
Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o 
“Serpa Informação” para o endereço de correio 
eletrónico sici@cm-serpa.pt. 

|referente ao mês de novembro| obras no concelho

MERCADOS  
Brinches – 7, 14, 21 e 28
Vila Nova São Bento – 13
Vila Verde de Ficalho – 5
Serpa – 24

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 31   | Farmácia SERPA JARDIM
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
Exposição Coletiva Descante . SERPA
Casa do Cante . Patente até 5 de janeiro de 2020
Org.: Fora da Gaveta e Câmara Municipal de Serpa

Feliz Natal com o Comércio Local . CONCELHO
De 1 a 31 de dezembro . Consultar programa próprio 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Atividades de Natal . CONCELHO
Dia 1, domingo

> 11.00 h Comemorações do 46.º Aniversário da Sociedade Filarmónica de 
Serpa, com arruada pelas ruas da cidade (início no Jardim Municipal)

> 15.00 h Concerto da Banda Filarmónica de Serpa com a Banda Municipal de 
Música de Villablanca (banda espanhola convidada) - Musibéria

    Org.: Sociedade Filarmónica de Serpa

Dia 7, sábado
> 10.00 h Mercadinho de Natal . Centro Histórico de Serpa . Org.: Câmara Municipal de Serpa

Dia 8, domingo
> 10.00 h Comemorações do 46.º Aniversário da Sociedade Filarmónica de 

Serpa, seguida de arruada . Org. Sociedade Filarmónica de Serpa

> Presépio - Largo da Igreja de Vale de Vargo, até ao Dia de Reis 
   Org.: Associação Arco Iris 

Dia 15, domingo
> 09.30 h Passeio de bicicletas pelo concelho . Org.: Moto Clube de Brinches

Dia 16, segunda-feira
> 14.30 h Espetáculo circense: “Trenó dos Sorrisos” - Cineteatro Municipal de 

Serpa . Org.: Vodafone, Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Dia 21, sábado
> 10.00 h Mercadinho de Natal . Centro Histórico de Serpa . Org.: Câmara Municipal de Serpa
> 10.00 h Manhã Natalícia . Salão Polivalente de Vila Nova de São Bento                           

Org.: Moto Clube S. Bento
> 15.00-17.00 h Animações natalícias nas localidades de Pias, Vila Verde de 

Ficalho, Vale de Vargo e Santa Iria . Org.: Câmara Municipal de Serpa 

Dia 22 , domingo
> 15.00-17.00 h Animações natalícias nas localidades de Vila Nova de São Bento, 

A-do-Pinto, Brinches e Vales Mortos . Org.: Câmara Municipal de Serpa 

> 15.00 h Desfile de pais natal motard em Brinches (com visita ao lar de idosos e 
distribuição de doces) . Org.: Moto Clube de Brinches

Dia 24, terça-feira
> Passeio motorizado de pais natal em Vale de Vargo (concentração junto à 

Igreja) . Org.: 100 Moto Clube 

Dia 29, domingo 
>  21.30h  Concerto Wolfgang Amadeus Mozart: a sua vida e obra . Residência 

Artística - Cineteatro Municipal de Serpa
    Org.:Orquestra Clássica Lusitanus | Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Mostra de Doçaria > À mesa com… o mel  .  A-DO-PINTO
Dias 7 e 8 . Salão Polivalente de A-do-Pinto . Consultar programa próprio 
Organização: União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Mostra Pias > Vinho . Cultura . Gastronomia  .  PIAS
Dias 13, 14 e 15 . Antigos Casões da UCP – Esquerda Vencerá 
Consultar programa próprio 
Organização: Junta de Freguesia de Pias  |  Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Gala Comemorativa dos 40 anos da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Serpa .  SERPA
Dia 14 . 15.00 h . Cineteatro Municipal de Serpa
Org. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa

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

> Contarelos  . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dias 4, 11 e 18 às 17.30 h

> Mãos na Massa . Oficina de expressão plástica
 Dia 7 . das 10.30h às 12.30 h

> OH! . Animação de livros para bebés  
   Dia 7 . 11.00 h 

> 6º Concurso de Fotografia Património (I) material do Concelho 
de Serpa > Entrega de Prémios e inauguração da exposição de fotografia 

   Dia 7 .  15.00 h . Patente até 31 de dezembro

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

  Dia 14 . 11.00 h

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Musibéria / Câmara Municipal de Serpa

> Laboratórios de Dança e Música Musibéria . Mostra
 Dia 4 . 18.30 h . M/06 anos

> Um Fio de Ar, de Amélia Bentes
   Espetáculo de Dança 

 Dia 14 . 18.30 h . M/06 anos

DESPORTO
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GINÁSTICA  .  BOCCIA SÉNIOR
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

“Vamos Conhecer o Concelho …a pé” . PIAS
“Da vinha ao Vinho”
Dia 15 . 09.00 h . Concentração no recinto da Mostra Pias
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Futebol . TODO O CONCELHO
Dia 01 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CD Almodôvar – Juvenis
15.00 h – FC Serpa – Moura AC - Seniores
Dia 01 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – CD Almodôvar – Seniores
Dia 07 – Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão
10.00 h – Encontro de Petizes e Traquinas
Dia 07 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – SC Cuba – Benjamins
Dia 07 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – SCM Aljustrelense – Sub 23
Dia 08 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – FC Castrense – Juvenis
Dia 08 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00 h – CA Aldenovense – FC Serpa - Seniores
Dia 14 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – CD Beja - Benjamins
Dia 14 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – Despertar SC - Benjamins
Dia 14 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h – FC Serpa – SCM Aljustrelense – SUB 23
17.30 h – SC União Serpense – São Marcos FC - Seniores
Dia 15 – Parque Desportivo de Pias 
15.00 h – Piense SC – SC Odemirense – Seniores
Dia 15 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h – FC Serpa – CD Almodôvar – Seniores
Dia 21 – Parque Desportivo de Pias 
15.00 h – Piense SC – SC Ferreirense – Sub 23

Futsal . SERPA / VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dia 06 – Pavilhão Vila Nova São Bento
21.00 h – CA Aldenovense – CB Castro Verde – Seniores
Dia 13 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30 h – AJ Brinches - CA Aldenovense – Seniores
Dia 20 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30 h – AJ Brinches – NS Moura – Seniores

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 01 – 15.00 h – CCP Serpa – Lagoa AC - Iniciados

Voleibol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 08 – 15.00 h – CCP Serpa – GC Sines – Seniores


