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O Município de Serpa promove 
no dia 21 de abril, a 40.ª edição 
do Cortejo Histórico e Etnográfi-
co, integrado nas festas de Nossa 
Senhora de Guadalupe.

Sendo este um dos pontos 
altos das festividades, no qual 
centenas de figurantes recriam a 
evolução histórica do concelho e 
mostram os usos e costumes lo-

cais, é imprescindível a colabora-
ção da população, quer na parti-
cipação ativa enquanto figurante 
quer através da disponibilidade 
de meios, reboques, tratores e 

motoristas.
Apelamos à participação de 

todos. Inscreva-se e recrie a His-
tória do nosso concelho!

n 

destaque
Celebração dos 40 anos

Cortejo Histórico e Etnográfico

Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de Serpa

Sucesso na integração de migrantes
Decorreu, no passado dia 12 de fevereiro, na Câmara Municipal de Serpa, uma 

reunião do Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de Serpa. Este pro-
jeto, iniciado há dois anos e meio, tem tido excelentes resultados no que se refere à 
integração de migrantes que, anualmente, se deslocam ao concelho de Serpa para 
trabalhar nas campanhas agrícolas. 

O trabalho até agora realizado, que tem como pilar fundamental a comunidade 
local, não seria possível sem o empenho da Câmara Municipal de Serpa, represen-
tada nesta reunião pela vereadora Odete Borralho, da Junta de Freguesia de Pias, 
da Associação Rota do Guadiana, bem como dos vários serviços desconcentrados e 
demais entidades locais.

A 1.ª edição realizou-se em 1979

Curso de língua portuguesa
A Rota do Guadiana – ADI abriu recentemente as inscrições para mais um 

curso de alfabetização em língua portuguesa (25 horas), destinado a migran-
tes que queiram aprender a língua. A associação aguarda a inscrição de um 
número mínimo de formandos para avançar com a data de início do curso.

As inscrições podem ser feitas na Roda do Guadiana, na Rua da Capelinha, 
n.º 7, em Serpa, e na Escola do Ribeirinho, em Pias, e ainda nos gabinetes 
Claim de Serpa e Pias. Os interessados podem ainda fazer a inscrição pelo 
e-mail rota@grotaguadiana.org, e pelos telefones 284 540 220, 939 098 807 
e 939 098 808.

Cortejo é um dos momentos altos das festas da Páscoa

Comunidade local e município são pilares fundamentais deste programa
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S
erpa tem vindo a 

afirmar-se como um 

concelho de eleva-

do potencial turísti-

co, resultado não só 

do seu rico patrimó-

nio mas também do trabalho que tem 

vindo a ser feito no âmbito da salva-

guarda dos recursos e da sua valori-

zação e promoção. Exemplo disto é a 

Feira do Queijo do Alentejo, que agora 

se realizou e que, mais uma vez foi um 

sucesso, sendo de salientar o evidente 

acréscimo de visitas organizadas, com 

mais de 60 excursões durante os dias 

do evento. Está assim a dar frutos a 

aposta do município na promoção do 

concelho de Serpa enquanto destino 

de referência em termos de gastro-

nomia, de património, de cultura e de 

sustentabilidade, sendo de destacar 

as várias ações no âmbito do projeto 

Serpa Terra Forte – Promoção, nomea-

damente os materiais promocionais, o 

site de promoção turística visitserpa.pt 

e a aplicação Serpa Tour (guia intera-

tivo), recentemente disponibilizados. 

Sob o lema Em Serpa Desperta, estas 

novas ferramentas pretendem reforçar 

a promoção do concelho de Serpa en-

quanto território de forte identidade, 

autêntico e com oferta diversificada ao 

longo do ano

EDiToriAl
EM SErPA DESPErTA

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Serra de Serpa

Eletrificação 
confirmada
Tomé Pires, presidente da Câmara Mu-

nicipal de Serpa e João Torres, presi-
dente da EDP Distribuição, assinaram, 

no passado dia 25 de fevereiro, um acordo de 
colaboração entre a empresa e o município que 
visa a eletrificação de mais 25 habitações e ex-
plorações na zona da Neta e Pulo do Lobo, na 
Serra de Serpa.

A cerimónia contou ainda com a participação 
de João Galamba, secretário de Estado da Ener-
gia, a presença de outras entidades e de mora-
dores da zona a eletrificar.

O protocolo prevê que a EDP comparticipe 
com 85 por cento, cabendo à Câmara Municipal 

e aos proprietários pagar 15 por cento do total, o 
que corresponde a cerca de 83 mil euros. 

A ampliação da eletrificação da Serra de Ser-
pa (cuja primeira fase teve início em 2012 e con-
tou com a eletrificação de mais de 200 casas e 
explorações agrícolas) é um dos objetivos do 
Executivo Municipal, que tem vindo a trabalhar 
em parceria com a Associação de Moradores da 
Neta e do Pulo do Lobo, bem como com a EDP. 

Para o município, a eletrificação da Serra é si-
nónimo de desenvolvimento do concelho, uma 
vez que permite que pessoas e empresas se fi-
xem no território.

n 

Momento da assinatura do protocolo de cooperação

TSF visita Serra de Serpa
Cristina Lai Men, jornalista 

da rádio TSF, esteve, no final 
do mês de janeiro, na Serra de 
Serpa, a realizar uma reporta-

gem sobre o modo de vida de 
pessoas que ainda aguardam a 
eletrificação da zona. Esta des-
locação à Serra de Serpa foi 

apoiada pela Câmara Municipal 
de Serpa e acompanhada pela 
Associação de Moradores da 
Neta e Pulo do Lobo. 

orgão de informação contactou com a população serrana
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V. Verde de Ficalho e Vila Nova de S. Bento

Executivo nas freguesias
O Executivo da Câmara Muni-

cipal de Serpa visitou duas fre-
guesias, tendo-se reunido com 
os executivos das juntas de Fre-
guesia. A primeira deslocação 
teve lugar no dia 30 de janeiro, a 
Vila Verde de Ficalho, a segun-
da no dia 13 de fevereiro, a Vila 
Nova de São Bento.

Tratam-se de visitas de tra-
balho, em que os executivos 
trocam opiniões e podem ver in 
loco alguns dos trabalhos que 
decorrem nas freguesias.

Subprodutos de Alqueva 

Fertilizante 
organico

No dia 5 de fevereiro realizou-se no Auditório 
da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 
de Serpa o 1.º workshop do Projeto URSA — Unida-
des de Recirculação de Subprodutos de Alqueva.

A mesa foi constituída por Tomé Pires, Presi-
dente da Câmara Municipal de Serpa, Luís Manuel 
Barradas, diretor da Escola Profissional de Desen-
volvimento Rural de Serpa (EPDRS), José Godinho 
Calado, diretor regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo, Jorge Pulido Valente, vice-presidente 
de Comissão de Coordenação e Desenvolvimen-
to Regional do Alentejo e José Pedro Salema, da 
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas 
do Alqueva S.A. A seguir ao período de discussão 
realizou-se uma visita à Unidade de Composta-
gem da EPDRS.

O Projeto URSA tem como objetivo criar uma 
rede de unidades de valorização de subprodutos 
orgânicos por compostagem para produção de 
fertilizante orgânico, a entregar aos agricultores 
em troca dos seus subprodutos agrícolas, para 
aplicação no solo. Estes fertilizantes pretendem 
contribuir para aumentar a resiliência às alterações 
climáticas, promover a qualidade da água e a sus-
tentabilidade económica e ambiental do regadio. 

Serpa e Moura, Arouche e Aracena (Espanha) promovem os seus castelos

Sobre iluminação LED

Sessão técnica 
no CADES

Vai decorrer no dia 15 de março, a partir das 
13.15 horas, no CADES — Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico de Serpa (Rua 
Luís de Almeida e Albuquerque, n.º 2-4, em Ser-
pa), uma sessão técnica em Iluminação Interior 
e Exterior, organizada pelo ISR — Instituto de 
Sistemas e Robótica da Universidade de Coim-
bra e pela Câmara Municipal de Serpa. 

O principal objetivo desta iniciativa é apoiar 
a implementação de soluções LED de elevada 
qualidade e eficiência, utilizando os instrumen-
tos e serviços apropriados.

A participação é gratuita mas exige inscri-
ção através do link: https://goo.gl/forms/oT-
6M74kAVu3e02pv1. Para mais informações e 
esclarecimentos, contactar o CADES pelo nú-
mero 284 549 840. 

História Medieval da Raia

Serpa na génese de 
projeto transfronteiriço

A Câmara Municipal de Serpa 
está na génese de um proje-
to transfronteiriço, ao lado dos 
municípios espanhóis de Aro-
che e Aracena, bem como com 
o município de Moura, intitulado 
“Território Hospitalário: História 
Medieval da Raia”. 

O projeto destina-se à pro-
moção dos castelos das quatro 
localidades, através da história 
medieval comum ao território 
abrangido. As atividades a de-
senvolver passam pela elabora-
ção de um folheto promocional, 
em português, castelhano e in-
glês, sobre os quatro castelos, 
pela organização de uma série 
de conferências centradas na 
história medieval comum da re-
gião e pela dinamização de visi-
tas entre as quatro localidades. 

Tomé Pires dialoga com munícipe

Visita dos executivos a Vila Nova de São Bento

Apresentação do projeto UrSA
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A apresentação pública 
do projeto Serpa Terra 
Forte — Promoção rea-

lizou-se no dia 16 de fevereiro, 
na Casa do Cante, em Serpa, 
com forte participação de agen-
tes turísticos do concelho e do 
movimento associativo. 

A sessão de abertura foi reali-
zada pelo Presidente da Câma-
ra, Tomé Pires, que deu conta 
de alguns projetos em curso, 
tais como a Galeria de Arte Con-
temporânea, as reabilitações do 
Mercado Municipal e do Museu 
de Etnografia, e da forma como 
estes se interligam com outros 
espaços, nomeadamente o Nú-
cleo Museológico de Vila Verde 
de Ficalho e o Núcleo Museoló-

gico Rural de Pias. 
Seguiu-se as apresentações 

da página de promoção turística 
visitserpa.pt, por um técnico da 
ADPM – Associação de Defesa 
do Património de Mértola, que 
mostrou os principais conteú-
dos, e do Guia Interativo Serpa 
Tour, uma aplicação desenvolvi-
da para smartphone, que cons-
titui uma ferramenta de apoio 
à exploração e descoberta do 
concelho. Depois, assistiu-se ao 
vídeo promocional do projeto 
e o evento encerrou com uma 
degustação de produtos do 
concelho de Serpa: mel, queijo, 
enchidos, pão, azeite e vinho.

Este projeto visa a promoção 
turística, nacional e internacio-

nal, do património material e 
imaterial do concelho, ao des-
tacar o território de Serpa como 
destino turístico de excelência, 
dando conta da beleza e diver-
sidade paisagística, magnífico 
património arquitetónico, histó-
rico e arqueológico, gastrono-
mia tradicional e produtos lo-
cais, tradição e cultura viva das 
suas gentes. 

O projeto Serpa Terra Forte – 
Promoção, desenvolvido pelo 
Município de Serpa, em parce-
ria com a ADPM, é cofinanciado 
pelo Alentejo 2020 e Portugal 
2020, e conta com o apoio do 
FEDER.

n

Apresentação do projeto

Serpa, promoção turística

Apresentação do “visitserpa.pt” decorreu na Casa do Cante

Serpa já tem uma página na internet destinada à promoção turística

Cancro da Mama

Rastreio no
concelho

O Núcleo Regional do Sul da Liga Portugue-
sa Contra o Cancro vai realizar, em Serpa, mais 
um rastreio do cancro da mama, com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa e das Juntas de Fre-
guesia do concelho. Este rastreio, que será efe-
tuado numa unidade móvel, inicia-se já no dia 7 
de março, e percorrerá os seguintes locais locais:
:: 7 a 13 de março — Pias, Jardim
:: 15 a 18 de março — Vila Verde de Ficalho, Igreja
:: 20 a 31 março — Vila Nova de São Bento, Salão 

Polivalente
:: 2 de abril a 3 de maio — Serpa, Centro de Saúde

Este ano, e depois de uma imposição legal, 
o rastreio passa a ser feito a mulheres com mais 
de 50 anos (até aqui eram convocadas mulheres 
a partir dos 45 anos).

Des(cobre) o teu Corpo

Educação 
para a saúde

O Projeto de Educação para a Saúde (PES) – 
Des(cobre) o teu Corpo, promovido pela Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e que 
conta com a parceria da Câmara Municipal de 
Serpa, está de volta.

As ações deste projeto, que intervém ao nível 
da prevenção primária da violência e do abu-
so sexual, decorrem às quartas feiras, em Pias e 
abrangem aproximadamente 50 crianças de três 
salas do ensino Pré-escolar, com idades com-
preendidas entre os 3 aos 6 anos.

As sessões tiveram início a 30 de janeiro e irão 
prolongar-se até maio, sendo que o projeto cul-
minará em junho com a realização de uma Feira 
de Recursos.

O projeto prevê que cada grupo tenha sete ses-
sões temáticas que visam explorar os temas alvo 
do projeto. As primeiras sessões, já realizadas, 
tiveram como objetivo trabalhar os conceitos da 
identidade/género, corpo, sentimentos e emo-
ções, com o recurso a vários materiais onde se 
incluíram as mascotes do projeto, o Pax e a Júlia.

Mascotes do projeto
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Mais de cem exposito-
res, dos quais cerca de 
metade, a apresentar 

queijos (mais sete do que no ano 
passado), marcaram presença nes-
ta 18.ª edição da Feira do Queijo do 
Alentejo, um certame já enraizado 
na região, e que trouxe à cida-
de milhares de pessoas de vários 
pontos do país e mesmo de Espa-
nha, durante o fim de semana de 
22 e 24 de fevereiro.

Só no último dia do certame, a 
feira recebeu mais de 50 autocar-
ros, com visitantes de todo o país.

Além do rei do certame, o Quei-

jo Serpa, muitos outros produtos 
regionais e locais marcaram pre-
sença nesta feira. O município de 
Serpa apostou ainda na cultura lo-
cal, com especial destaque para o 
Cante.

Uma das novidades deste ano, 
prendeu-se com a utilização de 
copos reutilizáveis. Uma aposta do 
município, que teve uma excelente 
adesão por parte do público, em 
especial pelo facto de se reduzir 
significativamente as quantidades 
de plástico descartável.

Para Tomé Pires, presidente 
da Câmara Municipal de Serpa, o 

Queijo Serpa, produto de exce-
lência, “está ligado à história e à 
cultura do concelho de Serpa e da 
região. O Queijo Serpa tem uma 
história milenar, relacionada com a 
pastorícia e a transumância, sendo 
um produto fundamental na ali-
mentação e subsistência das gen-
tes deste território e um elemento 
integrante da cultura alentejana, 
tal como o pão ou o azeite. A sua 
importância foi crescendo, tornan-
do-se um emblema do concelho 
de Serpa, que lhe dá o nome e é 
um dos principais ativos econó-
micos do concelho e da região. É 

precisamente na sua genuinida-
de, singularidade e qualidade que 
assenta o potencial de criação de 
valor e de dinamização económi-
ca, para um crescente mercado de 
produtos autênticos, artesanais e 
com modo de produção sustenta-
do nos recursos locais. Acrescento 
que, na região demarcada, existem 
seis produtores de Serpa DOP, dos 
quais três estão no concelho de 
Serpa e os dados que temos (ano 
de 2016) apontam para uma pro-
dução anual de Serpa DOP de 77 
toneladas, quatro das quais para 
exportação”. 

18.ª edição da Feira do Queijo do Alentejo

Milhares de visitantes 
fazem da feira um sucesso

Momento de abertura da 18.ª edição da Feira do Queijo do Alentejo

Comunicação social destaca certame Além do queijo, outros produtos locais marcaram presença Queijos de todo o País estiveram nesta mostra
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Promoção da Feira do Queijo

Produtos tradicionais
“vendem” feira

A Feira do Queijo do Alentejo esteve destaque em dois eventos. Um no 
dia 2, na Casa do Alentejo, em Lisboa, com mostra, degustação e ven-
da de queijo e outros produtos de Serpa, e com as atuações do Grupo 
Coral Feminino Madrigal, de Vila Nova de São Bento, e do Grupo Coral 
Alentejano “O Sobreiro”, da Baixa da Banheira (Moita). O segundo, com 
a deslocação de uma delegação de Serpa, liderada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, Tomé Pires, no dia 13, ao Consulado Geral 
de Portugal, em Sevilha. Além da feira e dos produtos locais, também o 
Cante esteve em destaque, com a atuação do Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa.

Muitos participantes no passeio BTT rota do Queijo

Quadro de provadores escolhem os melhores queijos a concurso

Produtores satisfeitos com negócio feito

Pavilhão das tasquinhas ao rubro

Grupo Coral Feminino Madrigal, de Vila Nova de São Bento, na Casa do Alentejo

Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, em Sevilha

Degustação de produtos do concelho no Consulado
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Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo 

Uma mais-valia para a região
A Câmara Municipal de Ser-

pa apresentou uma candi-

datura ao programa Alen-

tejo 2020, destinada à criação do 

Centro Tecnológico e Agroalimentar 

do Alentejo (CETAA). Para o efeito, 

o município contou com o apoio 

de uma série de entidades que se 

tornaram membros fundadores do 

projeto. Com um investimento total 

de quase dois milhões de euros, o 

setor agroalimentar poderá ficar 

mais forte, caso a candidatura seja 

aprovada.

O Instituto Politécnico de Beja, o 
Nerbe — Núcleo Empresarial da Re-
gião de Beja e a ADPM — Associação 
de Defesa do Património de Mértola, 
entre outros, são fundadores deste 
centro, que conta com os apoios de 
mais de cem entidades, nomeada-
mente os Municípios de Beja e Évora, 
o CEBAL e a Universidade de Évora.

O CETAA terá vários objetivos, 
nomeadamente dinamizar e apoiar 
as atividades de investigação, de 
desenvolvimento tecnológico e de 
inovação empresarial junto da filei-
ra alargada do setor agroalimentar, 
bem como desenvolver valências 
tecnológicas e de gestão de apoio 
às PME do setor, promover formação 
técnica e tecnológica e prestar servi-
ços especializados.

Criação de emprego 
e de riqueza 

Para a Câmara Municipal de Ser-
pa a base deste centro passa pela 
inovação no setor do agroalimentar, 
fazendo a ligação entre a investiga-
ção fundamental, feita nos centros, 
como o IPBeja, a Universidade de 
Évora e o CEBAL, à aplicação da 
mesma nas empresas.

O CETAA apresenta-se como uma 
mais-valia decisiva para reforço da 
competitividade global das empre-
sas do setor, para a criação de em-
prego e riqueza e para o desenvolvi-
mento sustentável da região.

o Presidente da Câmara Munici-
pal de Serpa, Tomé Pires, defende 
que esta infraestrutura “tem como 
objetivo dinamizar e apoiar as ativi-
dades de investigação aplicada, de 

desenvolvimento tecnológico e de 
inovação empresarial junto da filei-
ra alargada do sector agroalimentar, 
bem como desenvolver valências 
tecnológicas e de gestão de apoio 
às PME do sector, promover forma-
ção técnica e tecnológica e prestar 
serviços especializados. É uma for-
ma de atrair pessoas, estes projetos 
servem para a criação de emprego, 
riqueza e para o desenvolvimento 
sustentável da região.”

Fortalecer o tecido 
empresarial

Filipe Pombeiro, presidente do 
Nerbe/Aebal — Associação Empre-
sarial do Baixo Alentejo e litoral, 
uma das entidades fundadoras des-
te projeto, em entrevista ao “Serpa 
informação”, destaca que este tipo 

de iniciativa tem a ver com a mis-
são e com os próprios objetivos do 
Nerbe, ou seja, “fortalecer o nosso 
tecido empresarial e fortalecer as 
nossas empresas”.

De acordo com Filipe Pombeiro, 
para que as empresas sejam cada 
vez mais competitivas, há que ir in-
troduzindo inovação nos processos 
produtivos e isto tem a ver com a 
transferência de tecnologias, sendo 
que “este tipo de iniciativas vão pre-
cisamente nesta direção”.

“Este centro [referindo-se ao CE-
TAA], ao acolher empresas para fa-
zer processos de inovação, ao ter 
parceiros como o Nerbe e como os 
centros de saber, vai conseguir fa-
zer esta transferência de tecnolo-
gia entre quem detém o know how 
de vários tipos de processos, sejam 
eles de marketing, comunicação ou 
outros, e depois com as próprias 
empresas que lá se instalem e que 
consigam utilizar esses recursos no 
desenvolvimento dos seus produtos 
e dos seus processos”, refere este 
responsável.

Quanto à localização do CETAA, 
Filipe Pombeiro acredita que Serpa 
é um dos concelhos que está no 
centro de Alqueva, portanto no cen-
tro do desenvolvimento do agrone-
gócio, destacando que o importan-
te é que o CETAA venha a ser uma 
realidade.

O facto de o Nerbe estar envol-
vido neste centro, é uma forma de 
chegar mais perto das empresas, 

Maquete do projeto



março 2019 | Serpa Informação | 9

notícias
Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo 

Uma mais-valia para a região
“levando-as ao centro. Por outro 
lado, podemos dar apoio técnico, 
ao nível de projetos de investimen-
to, meios de financiamento, planos 
de marketing, capacitação inicial, 
entre outros.

CETAA – Projeto coerente
João Paulo Trindade, presidente 

do iPBeja, outra das entidades fun-
dadoras do CETAA, refere que este 
projeto é muito importante ao nível 
regional e “conseguiu, nesta fase de 
candidatura, agregar um conjunto 
de instituições e criar uma proposta 
que me parece bastante coerente e 
complementar. Diria que este foi o 
aspeto principal para as entidades 
parceiras que trabalharam nesta e 
nas outras candidaturas que foram 
apresentadas”. Recordamos que o 
IPBeja apresentou uma candidatura 
para investimento no centro experi-
mental, o Cebal, para as suas novas 
instalações e o Nerbe para expan-
são da sua incubadora. 

“Todas estas candidaturas acaba-
ram por comunicar umas com as ou-
tras, em sintonia, no sentido de que 

no final pudesse haver, até perante a 
entidade que as vai avaliar, esta per-
ceção de que houve um trabalho em 
rede, efetivo, e que se procurou que 
cada umas partes não estivesse em 
concorrência direta com as outras, 
mas sempre no sentido comple-
mentar”, refere João Paulo Trindade.

O próprio IPB, enquanto instituição 
de ensino superior, com formação e 
investigação nesta área, já tem al-
gum trabalho realizado, “que dispo-
nibilizámos junto da Câmara Munici-
pal de Serpa e dos outros parceiros 
que estão nesta candidatura e na 
sua fundação”. Por outro lado, “no 
futuro, teremos também a disponibi-
lidade para participar com o centro”, 
essencialmente ao nível do conheci-
mento e da investigação, ou seja, as 
áreas em que o instituto pode efe-
tivamente dar um maior contributo.

Para o presidente do IPBeja, esta 
instituição “não pode ser alheia a es-
tes projetos e àquilo que possam ser 
as colaborações com os municípios, 
com as empresas, com as entidades 
da região, não apenas da cidade de 
Beja, mas alargando o mais possível 
esta intervenção e estas parcerias”.  

O agroalimentar é uma ques-
tão importante para o IPBeja, uma 
vez que é uma das suas áreas de 
formação, em particular da Esco-
la Superior Agrária. De acordo com 
João Paulo Trindade, esta é “uma 
área que está em forte expansão e 
desenvolvimento na própria região, 
com o aparecimento das novas cul-
turas. O importante agora é tentar-
mos que exista capacidade de estas 
culturas poderem ser processadas 
e ou transformadas também aqui 
na região e que não sejam apenas 
produzidas e depois levadas para 
outros locais. Julgo que a criação do 
centro também pode dar um con-

tributo importante nesta perspetiva, 
que é criar condições para que toda 
a transformação, toda a produção e 
até mesmo a comercialização, pos-
sam aumentar aqui na região”, com 
todos os benefícios associados.

Mais-valias podem 
ficar na região

Jorge revez, presidente da di-
reção da ADPM — Associação de 
Defesa de Património de Mértola,  
considera que esta é também uma 
das expetativas da associação, que 
tem vindo a desenvolver um trabalho 
continuado na promoção dos recur-
sos endógenos da região, assente 
em parcerias nacionais e internacio-
nais com entidades de investigação 
e empresas, com especial destaque 
para os recursos silvestres, que “têm 
adquirido uma progressiva expres-
são no Alentejo ao nível da produção 
e com uma elevada apetência ao ní-
vel do mercado para o consumo de 
produtos gourmet e de qualidade, 
mas em que as mais-valias econó-
micas da sua exploração raramente 
ficam na região. Aliás, a rentabilidade 

dos recursos da região é geralmen-
te inferior ao seu potencial, devido à 
carência de informação no que diz 
respeito às tecnologias de transfor-
mação e conservação ou às lacunas 
nos aspetos de inovação, comercia-
lização e marketing”.

Para a ADPM, esta será uma opor-
tunidade para “impulsionar a criação 
e o desenvolvimento de atividades 
inovadoras e de elevado valor acres-
centado, capazes de gerar no Alen-
tejo novas empresas e negócios e 
aumentar a competitividade das 
empresas regionais da fileira agroa-
limentar”.

O papel do CETAA passa, preci-
samente, por esta área do desen-
volvimento do setor agroalimentar 
no Alentejo, “pois permitirá sermos 
competitivos nos nossos produ-
tos e podermos incentivar pessoas 
a apostarem neste setor”, salienta, 
destacando ainda que esta “infraes-
trutura diferenciadora, por ser cons-
tituída por empresas e entidades de 
investigação e inovação (I&I) e de 
apoio ao desenvolvimento regional, 
e nesse sentido vai permitir reforçar 
as ligações de proximidade entre 
empresas e entre estas e os agen-
tes de investigação e de desenvol-
vimento”. 

Jorge Revez acredita que o CE-
TAA, ao estar equipado com linhas 
piloto para as indústrias de pada-
ria/pastelaria, produtos hortofrutí-
colas e produtos lácteos, permitirá 
apoiar a capacitação das empresas 
para novos processos e tecnologias 
avançadas de produção e oferta de 
serviços especializados de certifica-
ção de produtos e processos, mar-
keting, planeamento e gestão da 
inovação nas empresas. 

n
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O Festival Terras Sem Sombra esteve, 
nos dias 9 e 10 de fevereiro, em Serpa. O 
destaque foi para o espetáculo no Cine-
teatro Municipal, sob o título “À Vol d’Oi-
seau” – Aves e Biodiversidade no Reper-
tório Pianístico — do Barroco ao Presente”. 
Uma aproximação inédita entre os cantos 
das aves e a sua interpretação musical, 
em obras de mestres europeus, do sé-
culo XVIII ao século XX — de Rameau e 
Couperin a Messiaen e Gubaidulina, sem 
esquecer o português Francisco de La-
cerda. Em palco, esteve Ana Telles, uma 
pianista com enorme paixão pela Natu-
reza, e o biólogo João Eduardo Rabaça 
que apresentou, através da imagem e do 
som, as espécies em questão, de modo a 

que se identifiquem os seus cantos — e 
os contextos, nupciais e outros, em que 
ocorrem.

Integrada no evento, teve lugar na 
Casa do Cante uma Oficina de Cante, 
orientada pelo Rancho de Cantadores de 
Aldeia Nova de São Bento e pelo seu en-
saiador, Pedro Mestre. Uma sessão muito 
participada.

A biodiversidade não podia faltar ao 
programa, pelo que decorreu uma ativi-
dade no Centro de Experimentação do 
Baixo Alentejo (CEBA), situado na Her-
dade da Abóbada, em Vila Nova de São 
Bento, intitulada “Arca de Noé” — a pre-
servação das raças autóctones e o geno-
ma do sobreiro.

Projeto “O Mundo à Nossa Volta — Cinema, Cem Anos de Juventude” visa a literacia cinematográfica

cultura
Associação “Os Filhos de Lumière”

Município 
apoia o cinema

A Associação Cultural “Os Filhos de Lu-
mière”, que colabora com o Município de 
Serpa desde 2006 numa intensa atividade 
de promoção da literacia cinematográfica, 
tem em curso diversas ações dirigidas a 
alunos e professores das escolas do con-
celho, enquadradas no projeto da Cine-
mateca Francesa, “O Mundo à Nossa Volta 
— Cinema, Cem Anos de Juventude”.  

Na Escola Secundária está a decorrer, 
desde novembro, a oficina “Cinema, Cem 
Anos de Juventude”. Funciona durante 
todo o ano letivo e é destinada a uma tur-
ma, cujos alunos realizam um pequeno 
filme de 10 minutos para ser exibido em 
ecrã de cinema. 

Destinado à formação de professores, 
da Escola Secundária e de todos os que 
quiseram participar, o projeto “CinEd — 
Crescer com o Cinema”, está em curso até 
maio, com sessões em Serpa, Vila Nova 
de São Bento e na Cinemateca Júnior, no 
Palácio Foz, em Lisboa. Tem o objetivo de 
proporcionar aos professores o trabalho 
em rede e o acesso a materiais pedagó-
gicos que lhes permitem orientar melhor 
o trabalho em sala de aula, nas salas de 
cinema e na relação com a comunidade.

Tal como vem fazendo há 13 anos, o 
Município apoia o notável trabalho que Os 
Filhos de Lumière vêm realizando junto 
dos jovens (e não só) do concelho. 

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Ponta de seta de tipo 
“Palmela”

A peça escolhida para ilustrar o mês de março corres-
ponde a uma ponta de seta de tipo “Palmela”, do final do 
Calcolítico (entre 2600 a 2000 a.C.). Eram assim designadas 
porque as primeiras peças deste tipo foram identificadas 
em sepulturas em grutas artificiais no concelho de Palmela 
(Setúbal). No entanto têm uma larga dispersão na Penínsu-
la Ibérica e conhecem-se exemplares no Norte de África e 
no Sul de França. Estas pontas de seta são de folha plana 
e com uma forma mais ou menos oval e teriam uma forte 
carga simbólica, sendo utilizadas por indivíduos de grande 
importância social dentro das comunidades deste período, 
uma vez que eram raras as armas em cobre. Eram associa-
das à figura do Guerreiro-Caçador e à caça de animais de 
grande porte, pois apresentavam mais peso que as pontas 
de seta em pedra, que eram mais comuns. 

Foi descoberta durante os trabalhos arqueológicos no 
tholos (construção funerária de planta circular e corredor, 
revestida por pedra) de Centirã 2, em Brinches, que conti-
nha diversos enterramentos e surgiu junto a um braçal de 
arqueiro (proteção para o antebraço) em pedra. 

Ponta de seta de tipo “Palmela”, do Calcolítico Final (2600-2000 a.C.), 
proveniente do sítio arqueológico Centirã 2 (Serpa, Brinches). 

Exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa.

Terras sem Sombra em Serpa

O canto dos pássaros 
e a música foi o tema
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cultura
Livro de João Mário Caldeira

“Sem Chão” apresentado 
na Biblioteca de Serpa

“Sem chão” é o título do mais recente livro de 
João Mário Caldeira, apresentado no dia 16 de 
fevereiro na Biblioteca Municipal de Serpa.

Carlos Alves, vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Serpa e Martinho Marques, poeta, mar-
caram presença na apresentação do livro, bem 
como uma plateia repleta de público interessado 
na obra de João Mário Caldeira, que já publicou 
sete livros.

O “Serpa Informação” entrevistou o autor, pro-
fessor de história e antigo membro da Assem-
bleia Municipal de Serpa (1985/2009).  

Para o autor, é difícil falar sobre o conteúdo 
do livro: “Essa é daquelas perguntas a que eu te-
nho muita dificuldade em responder… Um indiví-
duo que faz um livro, que o produz, tem sempre 

dificuldade em falar sobre ele, porque o põe cá 
para fora, à espera que os outros digam alguma 
coisa”.

É um romance e a palavra “Sem Chão” deri-
va da figura principal que “eu realmente quis por 
de pé. Um indivíduo que levou uma vida inteira à 
procura de um lugar, de um chão, onde realmen-
te se sentisse bem, se encontrasse com Deus e 
que conseguisse realizar-se. Veio parar a uma 
ponta do Alentejo, não foi por acaso que veio”. 
A história deste “Sem Chão”, acaba por ter bas-
tantes referências históricas, nomeadamente a 
presença da Companhia de Jesus em Angola e o 
negócio de escravos. 

Um livro sobre amores e desamores, a não 
perder. Música sefardita foi o mote do concerto

Musibéria 

Um toque 
medieval

Os concertos regressaram, em 2019, ao au-
ditório Musibéria com o espetáculo “Perdiz”. 
O grupo formado pelo pianista João Paulo 
Esteves da Silva, por Valério Romão e Nazaré 
da Silva (voz) e por Pedro de Moura (música 
eletrónica) apresentou um projeto baseado na 
poesia inédita de Valério Romão, que será lan-
çado brevemente em formato de audiolivro. 

No mesmo dia, 12 de janeiro, foi inaugurada 
a exposição interativa de Simão Costa, “c_Vib”, 
cujo objetivo foi tornar o som acessível a outros 
sentidos, tais como visão e tato, propondo ao 
público uma relação multissensorial. A mostra 
era composta por quatro esculturas sonoras, 
construídas originalmente para o Pavilhão do 
Conhecimento — Ciência Viva, em Lisboa, e foi 
visitada por mais de centena e meia de alunos 
das escolas básica e secundária de Serpa. Es-
teve patente até 26 de janeiro, dia em que se 
transformou num espetáculo performativo de 
dança e música, no qual a bailarina Yola Pinto 
se envolveu corporalmente com as obras, ao 
som de música eletrónica interpretada pelo 
músico Simão Costa.

A oficina de dança “Práticas de Arquitetura 
em Corpo”, da criadora italiana Valentina Par-
ravicini, que decorreu na mesma data, cen-
trou-se na organização do espaço enquanto 
elemento estruturante do movimento. À se-
melhança das outras atividades, foi aberta ao 
público e de participação livre.

Espetáculo que atraiu mais de uma centena 
de espectadores, decorreu no dia 9 de feve-
reiro e foi “Sephardica”, concerto de música 
sefardita do grupo espanhol constituído por 
Ángeles Núñez, Sara Marina e Emílio Vilalba, 
músicos, investigadores e construtores de ins-
trumentos históricos do período compreendi-
do entre os séculos VIII e XVI. Entende-se por 
música sefardita o conjunto de canções tradi-
cionais conservadas pelas comunidades judai-
cas da Península Ibérica da época medieval. 
No concerto, para além da interpretação de 
canções de amor e de embalar daquela época, 
o público também teve oportunidade de ver e 
ouvir instrumentos medievais, tais como adu-
fes, rabecas, alaúdes e saltérios.  

Autor (à esquerda) esteve acompanhado pelo vice-presidente Carlos Alves e pelo poeta Martinho Marques

Apresentação do livro atraiu muitos admiradores de João Mário Caldeira à biblioteca
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desporto

A Piscina Municipal 
Coberta recebeu, no 
dia 9 de fevereiro, o V 
Encontro de Natação, 
promovido pelo Clube 
Aquaserpa, com o objeti-
vo de fomentar a prática 
desportiva e de promo-
ver o desenvolvimento 
da natação, proporcio-
nando aos jovens uma 
tarde de competição 

num ambiente de con-
fraternização, convívio 
e fair-play. Este equi-
pamento municipal en-
cheu-se de jovens que 
mostraram a uma galeria 
repleta de público, como 
se nada em vários estilos 
Realizaram-se provas de 
25 metros livres, costas 
e bruços, 50 metros cos-
tas, crol e bruços, e ainda 

estafetas de 4x25 metros 
e 4x50 metros.

O evento contou com 
o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Serpa. Partici-
param mais de 120 nada-
dores, em representação 
do Clube Aquaserpa, do 
CDA Vidigueira, do Clube 
“As Tartarugas” de Portel 
e do Clube de Natação 
de Beja.

Promovido pelo clube Aquaserpa

Piscina repleta no 
V Encontro de Natação

Mais de 600 atletas participaram na prova organizada pela Associação Cultural de Santa iria

A secção de BTT da 
Associação Cultural e Re-
creativa de Santa Iria reali-
zou, no dia 17 de fevereiro, 
o IV Trail Ribeira de Limas, 
com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa.

A prova foi composta 
por um trail longo, de 25 

quilómetros, e um trail 
curto, de 15 quilómetros, 
nos quais participaram 
mais de 600 atletas, qua-
se o dobro dos participan-
tes na edição do ano an-
terior. Realizou-se ainda 
uma caminhada, com um 
percurso aproximado de 

8 quilómetros, também 
muito participada. Esta 
prova, que integra a Taça 
Alengarve Trail, é consi-
derada pela maioria dos 
participantes como uma 
das melhores provas re-
gionais da modalidade.

n 

Prova de BTT em Santa Iria

Trail Ribeira de Limas

Clubes de diversas localidades estiveram na Piscina Coberta do município

VII Fest’Fórum

Dez grupos de 
teatro em palco

Realizou-se, no dia 25 de janeiro, no Cineteatro Mu-
nicipal, em Serpa, o VII Fest’Fórum, organização da Di-
tirambus – Associação Cultural e Pesquisa Teatral, com 
a cooperação da Escola Secundária de Serpa e da Câ-
mara Municipal de Serpa. 

A representação esteve a cargo de dez grupos de 
teatro de várias escolas de Lisboa, Évora, Moita e Ser-
pa, e ainda grupos das universidades seniores da Moita 
e de Serpa.

Foi uma maratona teatral que durou praticamen-
te todo o dia, na qual esteve em destaque o método 
Teatro-Fórum. O grupo (En)cena, da Escola Secundária 
de Serpa, apresentou “À Margem”, que focou o confli-
to entre alunos adolescentes e professores, e O Anzol 
Castiço, de Lisboa, com “Scarlet”, debruçou-se sobre 
o tema da homossexualidade. O Ditirambus, de Lis-
boa, com “O pior é isso”, abordou o tema da violência 
doméstica e a Escola Secundária Eça de Queirós, de 
Lisboa, alertou-nos para o papel do protesto. As tur-
mas do 11.º ano da mesma escola, com “Cinco Crianças 
Judias”, falaram sobre o conflito israelo-árabe e sobre a 
convivência entre crianças dos dois povos. Os Catraios 
(Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo), da Moita, 
com “Isolamento”, trouxe-nos um tema bastante atual: 
o uso do telemóvel e a dependência que os jovens têm 
dele. O Agrupamento de Escolas Braancamp Freire, de 
Lisboa, apresentou “E se desaparecer o Azul do Céu”, 
que funcionou como um alerta para a preservação 
do planeta. O Gatapum, de Évora, trouxe à discussão 
a proteção dos animais. O Unissem, da Universidade 
Sénior da Moita, com “Os Sem Abrigo”, centrou-se no 
problema dos sem abrigo e dos idosos que pedem pão 
e carinho, numa sociedade que os despreza. 

O Grupo de Teatro da Academia Sénior de Serpa, 
apresentou “A Maior Flor do Mundo”, uma peça passí-
vel de diálogo entre o palco e a plateia. José Saramago 
disse: “E se as histórias para crianças passassem a ser 
leitura obrigatória para adultos? Seriam eles capazes 
de aprender realmente o que há tanto tempo têm an-
dado a ensinar?”

Uma sala cheia, em que o diálogo entre palco e a 
plateia esteve em destaque.

Manuel Lobo
Aluno de Jornalismo da Academia Sénior de Serpa

NOTÍCIAS DA ACADEMIA

Dez grupos de teatro apresentaram-se em Serpa
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desporto
Atividade iniciou-se em Vales Mortos 

Caminhada pela Serra

Teve lugar no dia 27 
de janeiro a Cami-
nhada pela Serra de 

Serpa, integrada no ciclo de 
caminhadas promovidas pela 

Câmara Municipal “Vamos 
Conhecer o Concelho a Pé”. 
Desta vez, a localidade de 
Vales Mortos recebeu o início 
da atividade, bastante partici-

pada. Decorreu também um 
almoço servido pela Comis-
são de Festas local, a que se 
seguiu um baile.

n 

Serpa voltou a estar em destaque no passado 
dia 19 de fevereiro, com a realização de um jo-
go-treino entre as seleções de futsal de sub-19 
de Portugal e da República Checa. O jogo teve 

lugar no Pavilhão Carlos Pinhão e serviu de pre-
paração para o Campeonato da Europa de Futsal 
sub-19 que será disputado em março.

Portugal venceu perante um pavilhão cheio.

Portugal—República Checa, em sub-19

Futsal em Serpa

Teve lugar no fim de semana de 9 e 10 de fe-
vereiro a Taça de Honra da 1.ª Divisão de Futebol. 
Os dois primeiros jogos da final four disputaram-
se, no sábado, no Parque Desportivo Municipal, e 
a final teve lugar no Parque Desportivo Municipal 
de Vila Nova de São Bento.

O Clube Desportivo de Almodôvar foi o vence-
dor da Taça (bateu por 3-1 a formação do Penedo 
Gordo), que se disputou em ambiente de festa, 
sempre com a presença de muito público.

O FC Serpa perdeu frente ao Almodôvar nas 
meias-finais, já nas grandes penalidades (5-4), 
depois de ter empatado a duas bolas durante os 
90 minutos. Na outra meia-final o Penedo Gordo 
derrotou o Mineiro Aljustrelense por 1-0.

Futebol 1.ª Divisão

Taça de Honra

Ténis de Mesa

2.ª Divisão 
de Honra

Luso Serpense e Casa do Povo de Serpa
Após a 11.ª jornada do exigente Campeonato 

Nacional da 2.ª Divisão de Honra as equipas de 
ténis de mesa do Luso Serpense e da Casa do 
Povo de Serpa têm conseguido resultados que as 
põem no bom caminho da manutenção.

O Luso Serpense, a participar nesta divisão há 
21 anos ininterruptos, tem feito uma prova regular, 
classificando-se nesta altura em 5º lugar. Nas duas 
últimas jornadas há a destacar as vitórias sobre o V. 
Setúbal, por 3-2, e sobre os Catedráticos, por 4-1.

A Casa do Povo de Serpa, com menos expe-
riência neste campeonato, tem vindo nas últimas 
jornadas a fazer uma excelente recuperação, com 
três vitórias nos últimos jogos (3-2 ao Lagos, 3-2 
ao V. Setúbal e 4-0 aos Catedráticos), situando-se 
no 8.º lugar e fora da zona de despromoção.

A próxima jornada será realizada nos Açores, 
onde as duas equipas irão defrontar o Clube Se-
bastianense da ilha Terceira.  

iniciativa faz parte do ciclo de caminhadas “Vamos Conhecer o Concelho a Pé”

Seleções de sub-19 de Portugal e da república Checa realizaram encontro particular no Pavilhão Carlos Pinhão

FC Serpa participou na fase final

Equipas de Serpa estão em bom plano
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obras no concelho

Vila Nova de São Bento

Requalificação 
da Rua Dr. Albérico Figueiredo

A requalificação da rua Dr. Albéri-
co Alexandre Nunes de Figueiredo, 
em Vila Nova de São Bento, está a 
avançar a bom ritmo. 

A intervenção contempla traba-
lhos de pavimentação e substitui-

ção de infraestruturas de abasteci-
mento de água, drenagem de água 
residual doméstica e pluvial. Nesta 
requalificação foram integrados 
também os acessos à Praça da Re-
pública e rua Bento Costa.

Da área de intervenção, de cerca 
de 1400 m2, foram já executados 
800 m2, estando em fase de finali-
zação. Atualmente encontra-se em 
execução a caixa de pavimento, 
para posteriormente ser executada 

a calçada em granito.
A Câmara Municipal de Serpa 

está a efetuar a requalificação de 
forma faseada para minimizar cons-
trangimentos na circulação.

n

Uma parte da via já se encontra finalizada A obra continua a bom ritmo

Vila Verde de Ficalho

Intervenção na estrada da Penalva

Terá início breve-
mente a emprei-
tada da segunda 

fase de requalificação da 
Estrada Municipal 522, co-
nhecida como estrada da 
Penalva.

O investimento previsto 
será de cerca de 81 mil eu-
ros e contempla o reforço 
do pavimento. Basicamente 
a intervenção será ao ní-
vel do asfaltamento e tem 
como objetivo melhorar as 
condições de circulação e 
de durabilidade da via.

Esta estrada liga Vila 
Nova de São Bento a Vila 
Verde de Ficalho.

A primeira fase decorreu 
em janeiro de 2018 e com-
templou oito quilómetros 
de reparação de asfalto.

n A primeira fase desta obra rondou os 65 mil euros
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obras no concelho
Pias

> Reparação de muro na Rua António 
Sérgio

> Reparação de caminhos

Serpa
> Beneficiação do Parque Campismo

> Requalificação do Mercado Municipal

> Requalificação do Museu de Etnografia

> Conclusão das infraestruturas elétricas e 
arranjos exteriores na Zona Sul

> Execução de Rede de Baixa Tensão, 
Iluminação Pública e ITUR no 
loteamento da Zona Sul

> Substituição de tampas da rede residual 
doméstica na Piscina Municipal Coberta

> Replantação de árvores

Vales Mortos

> Obra de remodelação e ampliação de 
passagem hidráulica na ETAR

Santa iria

> Parque Desportivo de Santa Iria — 
nova localização de balneários e rede 
de distribuição elétrica e iluminação 
pública;

Vila Nova de São Bento
> Requalificação da Rua Dr. Albérico 

Alexandre Nunes de Figueiredo

> Requalificação do antigo Lagar

> Conclusão da reposição de asfalto

> Calcetamento na Zona de Atividades 
Económicas

Vale de Vargo

> Requalificação da Rua Francisco dos 
Santos Pateira e Rua do Mercado

MErCADoS  
Brinches – 2, 9, 16, 23 e 30

Vale de Vargo – 6 e 20

Vila Nova São Bento – 8

Vila Verde de Ficalho – 7

Serpa – 26

FArMáCiAS DE SErViço

         01 | Farmácia SERPA JARDIM

02 a 08  | Farmácia CENTRAL

09 a 15 | Farmácia SERPA JARDIM

16 a 22 | Farmácia CENTRAL

23 a 29 | Farmácia SERPA JARDIM

30 e 31 | Farmácia CENTRAL

> Reparação de caminhos

Vila Verde de Ficalho
> Limpeza e corte de ervas na EM 522 

Concelho
> Reparação e manutenção de calçada 

no Concelho de Serpa

_________________________________________

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 março realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 6, no Salão 
Polivalente de Pias, pelas 17.30h. A ordem de 
trabalhos estará disponível para consulta no 
sitio do município (www.cm-serpa.pt) com 48 
horas de antecedência. A sua participação é 
importante, contamos consigo!

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

Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o 
“Serpa Informação” para o endereço de correio 
eletrónico sici@cm-serpa.pt. 
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agenda cultural e desportiva
iNiCiATiVAS CUlTUrAiS E rECrEATiVAS
CASA Do CANTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 
> “Beleza no Feminino” . SERPA

Ensaio fotográfico de Fabrice Ziegler, com a participação das alunas da 
Academia Sénior de Serpa
De 8 a 30 de março . inauguração 12.00h
Org: Câmara Municipal de Serpa/Academia Sénior

Desfiles de Carnaval das Escolas . CONCELHO
Dia 1. Org: Agrupamentos de Escolas

Tributo às Artes: Com a Vossa Licença, por André Afonso  . SERPA
Dia 2 . 18h30 . Serpa Lovers . Mais informação em https://www.facebook.com/

events/314319839213769/ .  Org: Serpa Lovers

Sunset Dia da Mulher com DJ Lady F . SERPA
Dia 8 . das 17.00h às 20.00h . Jardim Municipal de Serpa
Org: Câmara Municipal de Serpa

Feira do Azeite . VALE DE VARGO
De 15 a 17 . Org: União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o 

apoio da Câmara Municipal de Serpa

Dia Mundial do Artesão - A Arte da Cantaria . SERPA
Dia 19 . 10.00h às 12.00h e das 14.00h às 17.00h . Castelo de Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa

3.º Aniversário do Museu Municipal de Arqueologia . SERPA
De 20 a 24 . Museu Municipal de Arqueologia - Castelo de Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa

IV Encontro da Rede de Museus do Baixo Alentejo . SERPA
“Museus entre o Turismo e as Comunidades” . Consultar programa próprio
Dia 22 . Auditório Musibéria
Org.: Câmara Municipal de Serpa e Rede de Museus do Baixo Alentejo

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

> Exposição “Correr Para Trás” de Ana Meireles 
Patente de 2 a 30 de março, 10.00h - 13.00h e 14.30h - 19.00h

   Abertura com realização de oficina para crianças a partir dos 6 anos
> Mãos na Massa  . Oficina em parceria com Ana Meireles

Dia 2 . 10.30h às 12.30h 
> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos

Dias 6, 13, 20 e 27 | 17.30h 
> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 

Dia 16 . 11.00h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Tertúlia de Palavras . Contos, poesia, música, humor e histórias de vida
Dia 20, das 15.30h às 16.30h 

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos
Dia 23 . 11.00h

> OH! . Animação de livros para bebés e pais
Dia 30 .  11.00h 

MUSiBÉriA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Espetáculo de Música . Imagens Sul-americanas . Ariel 
Rodríguez (Argentina) e Norton Daiello (Brasil)
Dia 9 . 18.30h . M/06 anos . Auditório Musibéria

> Ensaio aberto/Oficina de Dança . Com Bruno Alexandre
  Dia 27 . 19.00h  . M/08 anos . Estúdio Dança 1 Musibéria
> Espetáculo de Música . Em Guitolão . De António Eustáquio
  Dia 30 . 18h30h  . M/06 anos . Auditório Musibéria

DESPorTo
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GiNáSTiCA  .  HiDroGiNáSTiCA  .  BoCCiA SÉNior
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Andebol . Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 2. 17.00h | C. Nacional 3.ª Divisão - Seniores
C.C.P. Serpa – C. Oriental Lisboa

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 2. 10.30h | C. Distrital de Benjamins
F. C. de Serpa – S. C. Ferreirense  / Parque Desportivo de Serpa
Dia 2 . 15h00 |׀ Campeonato Distrital de Juvenis
F. C. de Serpa – S. C. Ferreirense / Parque Desportivo de Serpa
Dia 3 . 10.30h | Campeonato Distrital de iniciados
F. C. de Serpa – F. C. Castrense / Parque Desportivo de Serpa
Dia 3 . 15h00 | Campeonato Distrital de Seniores
F. C. de Serpa – C. D. Almodôvar / Parque Desportivo de Serpa
Dia 9. 10.30h | C. Distrital de Benjamins
C. A. Aldenovense – S. C. Odemirense / P. Desp. de Vila N. S. Bento
Dia 10. 15.00h | C. Distrital de Seniores
F. C. de Serpa – A. C. D. Penedo Gordo / Parque Desp. de Serpa
Dia 10. 15.00h ׀ C. Distrital de Seniores
Piense S. C. – C. D. Praia de Milfontes / Parque Desportivo de Pias
Dia 16. 10.30h ׀ C. Distrital de Infantis
Piense S. C. – G. D. Amarelejense / Parque Desportivo de Pias
Dia 16. 11.15h ׀ C. Distrital de Benjamins
Piense S. C. – S.R.M. Sanluizense / Parque Desportivo de Pias
Dia 16. 10.30h ׀ C. Distrital de Infantis
F. C. de Serpa – C. A. Aldenovense / Parque Desportivo de Serpa
Dia 16. 11.15h ׀ C. Distrital de Benjamins
F. C. de Serpa – Despertar S. C. “A” / Parque Desportivo de Serpa
Dia 16. 15.00h ׀ C. Distrital de Juvenis
Piense S. C. – F. C. Castrense / Parque Desportivo de Pias
Dia 23. 10.30h ׀ C. Distrital de Infantis
Piense S. C. – J. C. Boavista / Parque Desportivo de Pias
Dia 23 . 11.15h ׀ C. Distrital de Benjamins
Piense S. C. – C. D. R. Cabeça Gorda / Parque Desportivo de Pias
Dia 23. 10.30h ׀ C. Distrital de Infantis
C. A. Aldenovense – G. D. Povoense /  P. Desp. de Vila N. S. Bento
Dia 23. 15.00h ׀ C. Distrital de Juvenis
F. C. de Serpa – Despertar S. C. / Parque Desportivo de Serpa
Dia 24. 10.30h ׀ C. Distrital de Iniciados
F. C. de Serpa – Despertar S. C. / Parque Desportivo de Serpa
Dia 24. 15.00h ׀ C. Distrital de Seniores
C. A. Aldenovense – S. C. M. Aljustrelense / P. D. de Vila N. S. Bento
Dia 30. 10.30h ׀ C. Distrital de Benjamins
F. C. de Serpa – Despertar S. C. / P. Desp. de Vila N. S. Bento
Dia 30. 10.30h ׀ C. Distrital de Infantis
F. C. de Serpa – C. F. Guadiana / Parque Desportivo de Serpa
Dia 30. 15.00h ׀ C. Distrital de Juvenis
Piense S. C. - F. C. de Serpa / Parque Desportivo de Pias
Dia 31. 15.00h ׀ C. Distrital de Seniores
Piense S. C. – C. D. Almodôvar / Parque Desportivo de Pias

Futsal . Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova S. Bento
Dia 01. 21.30h ׀ C. Inter-Regional - Seniores
C. A. Aldenovense – Baronia
Dia 15. 21.30h ׀ C. Inter-Regional - Seniores
C. A. Aldenovense – N. S. Moura
Torneio de Futsal Escolar – Fase Concelhia
Dia 15 . Período da manhã Org: Município de Serpa, Associação de Futebol de Beja

Vamos Conhecer o Concelho… a pé . VALE DE VARGO
Dia 17 . 8.30h às 16.00h . “Pelos Olivais do Enxoé”
Org: Câmara Municipal de Serpa

Caminhada solidária . PIAS
Dia 17 . 9.30h . Casa do Povo de Pias
Org.: Casa do Povo de Pias/Trilhos das Pias e Liga Portuguesa Contra o Cancro/Secção de Moura

BTT  XV Passeio “Pelos olivais do Enxoé” . VALE DE VARGO
Dia 17 . 09.00h . Partida junto ao campo de futebol 
Organização: Futebol Clube Vale de Vargo


