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O renovado Mercado 
Municipal de Serpa 

reabriu no passado dia 29 de 
maio, após obras profundas de 
requalificação, que visaram a 
valorização global do equipa-
mento, mas também a criação 
de um conceito mais amplo 
que pretende integrar os mer-
cados de proximidade do con-
celho numa rede municipal, 
com atratividade turística.

Esta obra, que representou 
um investimento na ordem dos 
750 mil euros e que só foi pos-
sível graças ao financiamento a 
85 por cento ao Alentejo 2020, 
visa solucionar algumas debi-
lidades que o edifício anterior-
mente apresentava e melhorar 
as condições de funcionamento 
dos espaços comerciais, pen-
sando nos seus utilizadores.

No novo Mercado estão agora 
disponíveis oito novas lojas, dois 
talhos, uma peixaria, várias ban-
cas de frutas e legumes, bem 
como de enchidos e produtos 
tradicionais e ainda um café, 
dotado de uma boa esplanada.

Já é possível visitar neste 
novo espaço o Centro Interpre-
tativo do Queijo, dedicado ao 
produto de excelência do con-
celho, local onde se valoriza 
este produto, dando destaque à 
forma como é produzido.

Conta igualmente com uma 

Loja do Queijo e uma Loja dos 
Vinhos, que estão a ser geridas 
pelos produtores, o que, nas 
palavras do Presidente do Mu-
nicípio, Tomé Pires, “demonstra 
que os projetos coletivos são o 
futuro. Temos de trabalhar mais 
no sentido de unir forças, e não 
trabalhar cada um por si.”

Apesar de inovador e com uma 
abordagem mais contemporâ-
nea, graças às novas valências, 
nomeadamente o Centro Inter-
pretativo do Queijo e a cozinha 
experimental, “o novo Mercado 
não deixa de contar também 
com o elemento mais tradicional 
dos mercados, a venda de proxi-
midade”, frisa o autarca.

Recordamos que este novo 
espaço, candidatado ao PEDU 
(Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano de Serpa) está 
integrado na Rede Municipal de 
Mercados que está a nascer em 
todas as freguesias do conce-
lho. Os restantes mercados são 
fruto de uma candidatura ao 
Programa Valorizar, intitulada 
Serpa, Mercados em Rede, cujo 
objetivo é requalificar e revita-
lizar a rede de mercados locais 
no concelho de Serpa, integran-
do-a na oferta turística, enquan-
to produto distintivo e em com-
plementaridade com os demais 
produtos turísticos, de modo a 
alcançar a sustentabilidade so-

cial, ambiental e económica, em 
paralelo com a garantia da sa-
tisfação dos residentes a curto e 
a médio/longo prazo.

O projeto Serpa, Mercados 
em Rede foi desenhado como 
forma de alavancar os merca-
dos de proximidade, em que 
cada um destes espaços terá 
um produto de eleição e prevê 
a intervenção em duas verten-
tes distintas, mas complemen-
tares, que integram um con-
junto de intervenções e ações, 
nomeadamente a reabilitação 
e também a revitalização e va-
lorização com nova imagem 
gráfica dos mercados tradicio-
nais do concelho de Serpa. A 
rede integra os mercados de 
Serpa (queijo), Pias (vinho), Vila 
Nova de S. Bento (enchidos e 
presunto), Brinches (produtos 
do Rio), Vale de Vargo (azeite) e 
Vila Verde de Ficalho (produtos 
da Serra).

O presidente do Município, 
durante uma reunião com os 
lojistas, antes da abertura des-
te renovado espaço, destacou 
que “esta intervenção mais am-
pla em todos os mercados do 
concelho só foi possível graças 
à capacidade do Município para 
captar financiamento para estas 
intervenções, quer da obra, quer 
da estratégia de comunicação e 
marketing”.

Centro Interpretativo do Queijo 

Mercado Municipal 
de Serpa reabriu 

Vitória em casa 

Rali Flôr 
do Alentejo

Na sua 12.ª edição e com uma lista de ins-
critos bastante composta, o Rali Flôr do Alen-
tejo – Cidade de Serpa abriu as hostilidades 
do Campeonato Sul de Ralis de 2021.

Composto por seis provas de especiais de 
classificação, o rali foi marcado pelo domí-
nio, do início ao fim, do piloto local Carlos 
Martins, acompanhado por Daniel Amaral, 
tendo terminado com mais de quatro minu-
tos de vantagem sobre os segundos classifi-
cados: Nuno Carujo/Daniel Martins. O pódio 
foi fechado por José Ferreira/Mafalda Coe-
lho, que efetuava aqui também a sua primei-
ra prova, encarada como uma espécie de 
“shakedown” antes do arranque da sua parti-
cipação no Campeonato Centro de Ralis. 

Entre as duas rodas motrizes, o triunfo veio 
com selo do TT, com a dupla Rui Sousa/Car-
los Silva, terminando no 4.º lugar da classifi-
cação geral, à frente de João Monteiro/Ana 
Paula Vieira (melhores classificados entre os 
concorrentes ao Campeonato Sul de Ralis) e 
Rui Mendes/João Sebastião.

A prova teve ainda três concorrentes em 
modo extra, com os mais rápidos a serem 
Nuno Madeira/Filipe Serra, seguidos de Ri-
cardo Sousa/Luís Marques e João Franco/
Pedro Inácio.

O Rali Flôr do Alentejo – Cidade de Serpa 
foi uma organização da Secção de Motoris-
mo da Sociedade Artística Reguenguense, 
contando com o patrocínio do Município de 
Serpa.

O pódio no final da entrega de prémios

Carlos Martins venceu a prova

Eleitos cumprimentaram os vendedores presentes 
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O 
Mercado Municipal 
de Serpa represen-
ta mais um equipa-
mento fundamental 
na consolidação da 
estratégia do Muni-

cípio para o desenvolvimento susten-
tável do concelho, nomeadamente no 
que diz respeito à valorização e pro-
moção dos recursos endógenos e das 
produções agroalimentares locais. Para 
além dos espaços comerciais e das 
bancas de produtos frescos da horta, 
quero salientar o espaço multifuncional 
com cozinha que permitirá a realização 
de ações de promoção e de divulgação 
dos nossos recursos e o Centro Inter-
pretativo do Queijo Serpa, espaço pri-
vilegiado para conhecer este produto 
que é uma das fortes imagens do con-
celho. O Mercado Municipal de Serpa 
integra o projeto Serpa - Mercados em 
Rede, no qual o Município pretende re-
qualificar e dinamizar os seis mercados 
do concelho, ficando todos em interli-
gação, sendo o palco privilegiado de 
produtos como o vinho (Mercado de 
Pias, que iniciará as obras em breve), o 
azeite (Vale de Vargo), os enchidos (Vila 
Nova de São Bento), os produtos do Rio 
(Brinches) e os produtos da serra (Vila 
Verde de Ficalho). Pretendemos, assim, 
que sejam espaços vivos e vividos, pro-
movendo o hábito de “ir ao mercado” 
num equilíbrio entre a raiz tradicional 
do mercado e as novas tendências dos 
consumidores.

n

EDITORIAL
IR AO MERCADO

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Espaço exterior bastante concorrido

Talhos reabrem com todas as condições

Produtos tradicionais bem representados

Hortofrutícolas atraíram os clientes presentes Espaço da renovada peixaria

Frutas e legumes de produção local Vinhos também marcam presença no novo espaço

Autarca apresentou Centro Interpretativo do Queijo Loja do Queijo é uma das novidades

Uma das novas lojas do renovado mercado
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O histórico Monumento Na-
cional Palácio Ficalho, em Ser-
pa, passou a estar aberto ao 
público, desde o passado dia 
22 de maio, mediante marca-
ção. Classificado como Mo-
numento Nacional em 2007, o 
Palácio passa a receber visitas, 
numa primeira fase, estando 
previsto que abra a suas portas 
para a realização de eventos e 
ainda para alojamento.

O Palácio Ficalho, que se 
manteve sempre nas mãos da 
mesma família, os Mello, alber-
ga quase 600 anos de história, 
que se iniciou no século XV, 
quando João de Mello, futuro 
copeiro-mor do rei D. Afonso V, 
foi nomeado fronteiro, em 1442, 
e depois alcaide-mor, de Serpa, 
e senhor da Quinta de Ficalho. 
Nesta época já existia uma edi-
ficação primitiva nas muralhas, 

onde João de Mello e sua famí-
lia residiram, razão pela qual o 
palácio é também conhecido 
como Casa do Castelo. 

O palácio foi edificado na se-
gunda metade do século XVII, 
por vontade dos irmãos Pe-
dro e Martim Afonso de Mello 
(m.1684), bispo da Guarda. O 
projeto arquitetónico é atribuí-
do a Mateus do Couto, sobri-
nho (m.1696, sucessor de seu 
tio nos cargos de Arquiteto das 
Ordens Militares e Engenheiro 
Régio), que desenhou a Igreja 
do Salvador e os retábulos da 
Igreja de Santa Maria de Serpa, 
panteão dos Mello.

A recuperação do imponente 
imóvel iniciou-se ainda no sé-
culo XX, pelas mãos de António 
Martim de Melo (1916-1990), 4.º 
marquês de Ficalho, e sua es-
posa Maria das Dores Eça de 

Queirós (1918-2004, neta do 
escritor), com obras de restau-
ro no palácio e no jardim. Esta 
intervenção valeu, em 1984, o 
prémio do Institut International 
des Châteaux Historiques.

O edifício, e seu conjunto, é 
um dos testemunhos de uma 
residência palaciana do sécu-
lo XVII português. O presente 
projeto exprime a vontade de 
Matilde Maria de Mello e suas 
filhas de partilhar com o públi-
co este património material e 
imaterial.

O Município de Serpa e a 
família Mello encontram-se a 
ultimar o Protocolo de Cola-
boração para Gestão e Fruição 
do Jardim do Palácio de Fica-
lho, que terá uma duração de 
20 anos, durante os quais fica-
rá aberto ao público, gratuita-
mente.

Mediante marcação

Palácio Ficalho 
abre ao público 

Alguns dos pormenores que podem ser vistos neste monumento

Academia Sénior 

Reabertura 
aguardada

A Academia Sénior de Serpa reabriu no passa-
do dia 24 de maio, respeitando todas as regras 
de segurança emanadas pela Direção Geral de 
Saúde. As normas necessárias à salvaguarda da 
segurança de todos, nomeadamente no que ao 
distanciamento físico concerne, lotação dos es-
paços, desdobramento de turmas, entre outras 
medidas e procedimentos de funcionamento, 
utilização, higienização e limpeza dos espaços e 
equipamentos, estão salvaguardadas.

As Oficinas Sénior em Vila Verde de Fica-
lho e em Vila Nova de São Bento também 
vão reabrir em meados de junho, mediante as 
mesmas regras.

Prevenção Covid 19

Apoio aos 
Bombeiros

O Município de Serpa vai voltar a apoiar os 
Bombeiros locais através do pagamento de me-
tade do valor das faturas referentes à aquisição 
de materiais de prevenção contra a Covid 19, 
como máscaras e desinfetantes. 

Como a autarquia sempre tem defendido, a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários de Serpa tem estado sempre na linha da 
frente na defesa e proteção das populações, 
sendo que, desde o início da pandemia, tem tido 
o trabalho dificultado por falta de recursos. 

Novas regras na Academia Sénior
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Treze anos depois de a Es-
cola Secundária de Serpa 

ter sido sinalizada, e oito depois 
de ter estado incluída nas inter-
venções definidas pela quar-
ta fase da Parque Escolar (em 
2008 e 2013, respetivamente), 
finalmente há uma viragem 
nesta matéria, com o Governo a 
anunciar oficialmente um mon-
tante realista para esta inter-
venção: 3 428 235.31 euros

O valor foi avançado através 
do despacho 3127/A de 23 de 
março de 2021, numa altura em 
que a autarquia aguarda, desde 
janeiro, uma resposta oficial do 
Governo, relativa a uma pro-
posta de alteração ao acordo 
de colaboração.

A posição da autarquia, as-
sumida desde o início, de que 
esteve sempre disponível para 
ser parte da solução, posição 
que aliás assumiu ao confirmar 
que aceitaria ser a entidade 

promotora de uma candidatura, 
a 22 de fevereiro de 2017, mos-
tra que a luta do Município deu 
frutos, e neste momento o Go-
verno avança com um montan-
te mais perto das reais necessi-
dades para a intervenção, algo 
que até hoje ainda não tinha 
sido apresentado oficialmente.

O processo que envolve a 
obra da Escola Secundária de 
Serpa tem vindo a mostrar que, 
caso a autarquia e a comuni-
dade educativa não fizessem 
pressão junto das entidades 
competentes, esta, certamente 
estaria no esquecimento. 

A autarquia voltou a solicitar, 
no início de maio, nova reunião 
com o Ministério da Educação 
para que se esclareçam alguns 
pormenores.

Como sempre defendemos, 
trata-se de uma obra urgente, 
uma vez que o equipamento 
escolar está muito degradado, 

sem o mínimo de condições 
para a comunidade educativa 
que o ocupa.

A postura do Ministério da 
Educação tem sido, desde há 
anos a esta parte, a de passar 
a “batata quente” para a autar-
quia, demitindo-se das suas 
responsabilidades. Neste mo-
mento e tendo em conta que a 
postura do Governo se alterou, 
tendo já apresentado um mon-
tante realista para a interven-
ção (recordamos que no início 
do processo a proposta era 
inferior a um milhão de euros), 
a autarquia mantem a sua posi-
ção de que está disponível para 
fazer parte da solução, tendo já 
dado passos na sua concretiza-
ção, nomeadamente com a as-
sunção da execução do projeto 
para a obra.

Aguardamos, pois, o agenda-
mento de reunião com o Minis-
tério para acertar pormenores.

Requalificação da Escola Secundária

Investimento superior 
a três milhões

Autarquia avança com a realização de obra

Penosidade e Insalubridade 

Suplemento para 
trabalhadores do Município

Os trabalhadores do Município de Serpa 
receberam este mês de maio, com efei-
tos retroativos a janeiro, o suplemento de 
penosidade e insalubridade, uma medida 
aprovada em reunião de Câmara e defen-
dida por este Executivo, que defende que 
o suplemento deveria ser alargado a todos 
os trabalhadores que assumem funções que 
comportam algum tipo de risco, a legislação 
em vigor não permite que assim seja.

Assim, quase meia centena de trabalhado-
res do Município que diariamente efetuam 
trabalho essencial, nomeadamente nas 
áreas da higiene e limpeza, água e sanea-
mento e outras funções associadas a con-
dições de insalubridade e risco, agravadas 
agora pelo perigo de contágio, viram reco-
nhecida uma luta antiga, recebendo junto 
com os seus ordenados, este suplemento 
de penosidade e insalubridade.

Ambiente

Tratamento
preventivo

A Câmara Municipal de Serpa, procedeu, no 
início de maio, ao tratamento de loendros (ne-
rium oleander) e jacarandás (jacaranda mimosi-
folia), através de produtos naturais e orgânicos, 
nos espaços públicos e recintos escolares do 
concelho. 

Realizado periodicamente, impede que as es-
pécies desenvolvam patologias. O tratamento 
não é nocivo, quer para pessoas, quer para ani-
mais, e realiza-se de acordo com a política de 
proteção ambiental que o Município de Serpa 
tem vindo a seguir.

O pagamento deste suplemento é uma reivindicação antiga

Vila Verde de Ficalho 

Requalificação 
de artérias 

A Câmara Municipal de Serpa encontra-se a 
proceder à requalificação da Rua do Outeiro e 
da Rua da Bica, em Vila Verde de Ficalho.

A intervenção inclui a substituição da rede de 
abastecimento de água, melhorias na rede de 
drenagem de águas residuais e pluviais exis-
tente e a repavimentação dos arruamentos, 
bem como do largo de acesso à Capela de São 
Jorge. 

A empreitada adjudicada, terá um custo de 
cerca de 120 mil euros.

Tratamento de jacarandás
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Brinches

Deteção de 
fugas na rede

Na localidade de Brinches foi retomada a 
campanha de deteção de fugas na rede de dis-
tribuição em baixa, a 29 de abril, no período da 
noite. Este estudo, realizado por uma empresa 
especializada, pretende encontrar possíveis fu-
gas não visíveis e repará-las, atualizar o cadastro, 
fazer o levantamento de contadores danificados 
ou parados e a deteção de possíveis ligações ilí-
citas ou usos indevidos da água.

O Município está também a proceder à repa-
ração das fugas encontradas, e posteriormente 
iniciará a substituição dos contadores danifica-
dos e parados.

A primeira fase realizou-se de 12 a 14 de agos-
to de 2020, e incluiu a verificação de 8 quilóme-
tros de rede e 935 ramais domiciliários, com o 
objetivo de reduzir as perdas de água nos locais 
onde se detetem fugas não visíveis.

A Casa do Cante de Serpa 
tem patente, até ao dia 30 de 
junho, uma exposição de pin-
tura de Andrew Smith. 

Andrew Smith nasceu em In-
glaterra, em 1966, e vive em 
Serpa desde 2019. Frequentou 
a Fundação de Arte e Design do 
Lowestoft College (1984-85), ob-
teve bacharelato em Artes Plás-
ticas da Universidade de Middle-
sex (1985- -88) e pós-graduação 
em Educação no Instituto de 
Educação de Londres (1997-98). 
Foi professor do Ensino Secun-
dário (1988-2015) e, atualmente, 
é artista ilustrador.

A propósito desta mostra, o 
autor explica que se trata da 
“segunda exposição de pintu-
ra na Casa do Cante de Ser-
pa e estou grato por ter outra 
oportunidade para mostrar o 
meu trabalho. O tema da ex-
posição, “No Limite”, foi moti-
vado pelas restrições impos-
tas pela pandemia. A minha 
primeira exposição, “Thre-
sholds” (Umbrais), no início de 
2020, centrou-se nos portais 
de Serpa, utilizando-os como 
metáfora para a minha expe-
riência de entrar num novo 
ambiente”. A exposição inclui 

pontos de vista sobre o Alen-
tejo, fora dos limites de Ser-
pa. “No entanto, as viagens 
foram muito restringidas nos 
últimos meses, pelo que mui-
tas das vistas são do terraço 
da minha casa ou do bairro 
onde vivo”, acrescenta An-
drew. Apesar disso, “a maioria 
destas pinturas concentra-se 
em estar no limite da cidade e 
muitas delas incluem o hori-
zonte distante, o que mantém 
a promessa de uma viagem 
sem restrições no futuro”.

n

No Limite

Exposição de pintura

No dia 18 de maio assinalou-
-se o Dia Internacional dos Mu-
seus, sob o tema O Futuro dos 
Museus: recuperar e reimagi-
nar. Integrado nesta comemo-
ração, o Município de Serpa 
apresentou um novo projeto 
de divulgação, o visitARQ - À 
descoberta do Museu Munici-
pal de Arqueologia.

Com periocidade bimensal, 

consiste numa série de nove 
pequenos vídeos sobre cada 
uma das épocas representa-
das no Museu Municipal de 
Arqueologia. O primeiro vídeo 
divulgado através do face-
book Serpa Terra Forte, consis-
tiu numa apresentação geral 
sobre as coleções do Museu 
Municipal de Arqueologia.  

Também houve espaço para 

a apresentação virtual do acer-
vo do Museu Municipal de Et-
nografia, que atualmente se 
encontra em funcionamento 
na antiga fábrica de moagem 
(junto ao Musibéria). Neste ví-
deo apresentado nas redes 
sociais do Município, ficámos 
a conhecer melhor o acervo do 
museu e a maquinaria que se 
encontra neste espaço.

De forma digital

Dia Internacional 
dos Museus  

A exposição estará patente até ao final do mês de junho

Sustentabilidade 

Gestão 
de resíduos

Realizou-se, no passado dia 10 de maio, 
uma reunião de trabalho entre a Resialentejo 
e o Município de Serpa, que contou com a pre-
sença do vereador do pelouro do Ambiente, 
Francisco Godinho.

Realizou-se com o objetivo de abordar os no-
vos projetos da Resialentejo em parceria com o 
Município, relativamente à recolha PaP no sector 
doméstico e não doméstico, bem como reali-
zar um ponto de situação das candidaturas em 
que o Município de Serpa está envolvido com a 
Resialentejo, particularmente da candidatura ao 
Fundo Ambiental “Estudo para gestão de bio re-
síduos na área de abrangência da Resialentejo”.

Os bio resíduos, fração alimentar e resíduos 
verdes, representam cerca de 38 por cento 
dos resíduos indiferenciados produzidos nos 
oito concelhos abrangidos pela Resialentejo, e 
para que possamos atingir as metas exigidas 
pelo Persu 2020 e pelas Diretivas Europeias é 
urgente a definição de uma estratégia para a 
gestão integrada deste fluxo na nossa região. 
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Pontes para os outros

Jornadas Municipais da Juventude 

Decorreram, de 9 a 14 de 
maio, as Jornadas Munici-

pais da Juventude, que este ano 
incluíram o Fórum Jovem e a Se-
mana da Europa, e integraram 
várias iniciativas, algumas aber-
tas à comunidade, mas muitas 
outras, realizadas em contexto 
escolar, destinaram-se exclusi-
vamente aos estudantes.

Sob o tema “Ponte para os 
outros”, as Jornadas Municipais 
da Juventude contaram com a 
grande participação da juven-
tude, que encheu, em diversos 
momentos, o auditório do Cine-
teatro Municipal. Esta adesão 
demostra o sucesso da iniciativa 
e que a aposta da autarquia na 
realização de atividades dire-
cionadas para esta faixa etária é 
para manter. 

De destacar o dia de abertu-
ra, cujas iniciativas foram intei-
ramente abertas à comunida-
de. Tiveram início no Cineteatro 
Municipal de Serpa, com um 
momento de poesia a que se 
seguiram Intervenções de Isabel 
Baltazar, gestora do Programa 

Escola Embaixadora do Parla-
mento Europeu, Francisco Oli-
veira, diretor do Agrupamento de 
Escolas n.º 2 de Serpa, e Odete 
Borralho, vereadora da Câmara 
Municipal de Serpa. Depois hou-
ve espaço para um momento de 
dança coreografado por Patrícia 
Esteves.  A Academia Sénior e 
o (En)Cena apresentaram uma 
realização conjunta, a Banda da 
Sociedade Filarmónica de Serpa 
participou com uma interpreta-
ção do Hino da Alegria. Seguiu-
-se uma largada de pombos, 
pela Sociedade Columbófila de 
Serpa, e a distribuição de postais 
pela Praça da República encera-
ram a programação da manhã.

De tarde, na Biblioteca Munici-
pal, foi apresentado um projeto 
de sustentabilidade ambiental, 
que contou com a participação 
de Isabel Baltazar, gestora do 
Programa Escola Embaixado-
ra do Parlamento Europeu, que 
apresentou o seu livro “Repensar 
Portugal e a Ideia de Europa”. A 
iniciativa encerrou pela mão de 
Francisco Godinho, vereador 

com o pelouro do Ambiente na 
Câmara Municipal de Serpa. No 
Cineteatro Municipal subiu ao 
palco a peça de teatro “O Senti-
do da Vida”, pelo (En)Cena.

Teatro, música, performances 
marcaram estes dias, bem como 
várias oficinas temáticas, que 
abordaram desde a violência na 
adolescência ao papel das artes, 
do cinema e da cultura na socie-
dade, bem como as questões do 
voluntariado e do empreende-
dorismo. 

O Fórum Jovem, atividade que 
integra o Plano Municipal de 
Combate ao Insucesso Escolar, 
é financiado pelo Fundo Social 
Europeu.

A Semana da Europa, promo-
vida pelo Município de Serpa e 
pelo Agrupamento de Escolas 
n.º 2 de Serpa, contou com a co-
laboração do Programa Escola 
Embaixadora do Parlamento Eu-
ropeu, a Associação Os Filhos de 
Lumière e a Associação Moura 
Salúquia. 

n

Cineteatro Municipal acolheu cerimónia, aberta ao público

Sandra Pereira

Eurodeputada 
visita Serpa

Sandra Pereira, deputada europeia elei-
ta nas listas da CDU, esteve no concelho 
de Serpa, no passado dia 10 de maio, a 
efetuar uma visita de proximidade. Um 
dos locais visitados foi a Escola Secundá-
ria de Serpa, onde a eurodeputada parti-
cipou numa breve conversa com alunos 
do 12.º ano de escolaridade, precisamen-
te na semana em que a escola celebrava 
a Semana da Europa, integrada nas Jorna-
das Municipais da Juventude.

Sandra Pereira fez uma apresentação do 
seu trabalho no Parlamento Europeu, deu 
conta das dificuldades criadas pela pande-
mia e ainda teve tempo para responder a 
questões apresentadas pelos jovens.

A eurodeputada esteve ainda em Brin-
ches e Pias, acompanhada pelos presi-
dentes das respetivas Juntas de Fregue-
sia e pelo Executivo da Câmara Municipal, 
tendo terminado a visita em Serpa.

Vereadora da Educação na abertura da Semana

Alunos do Clube Europeu protagonizaram momento



8 | Serpa Informação | junho 2021

festa do livro
Fazer do livro uma festa

FLiS - Festa do Livro de Serpa 
A quinta edição da FLiS – Festa do Livro de Serpa, decorreu de 21 a 23 

de maio, na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra. Organizada pela 
Câmara Municipal de Serpa, no âmbito do Plano Municipal de Combate ao 

Insucesso Escolar, a FLiS, uma iniciativa de três dias, teve como intuito pro-
mover o livro e a leitura como uma festa, e incluiu uma feira do livro, exposi-
ções, instalações, oficinas e contadores de histórias.  

A maioria das iniciativas 
decorreu ao ar livre, no 
jardim da Biblioteca, no 

qual uma instalação, da Baileia, e de-
corações da Anymundy, alegraram 
o espaço, bem como a feira do livro 
que disponibilizou ao público um 
conjunto alargado de publicações. 

No dia 21 de maio realizou-se 
uma performance de Tosta Mista 
(Thorsten Grütje), O Malabarista, a 
que se seguiram contos e cantos, 
que se estenderam para a tarde, e 
de seguida João Barrinha encantou 
os presentes com À la Minute, uma 
exibição do processo de fotografar 
analógicamente com recurso a uma 
máquina artesanal. À noite realizou-
-se uma apresentação dos Bonecos 
de Santo Aleixo, pelo Cendrev.

No dia 22, de manhã, realizou-se 
um Piquenique em Azul, por João 
Barrinha, para grupos e famílias, a 
que se seguiu um Concerto Miúdo, 
pelos Baileia, destinado a crianças 

e famílias, e a programação da ma-
nhã terminou com uma sessão de 
contos e cantos. Da parte da tarde 
o professor Carlos Neto partilhou 
estratégias para criar crianças mais 
felizes. Tosta Mista, O Carteiro, che-
gou ao jardim para animar o público, 
a que se lhe seguiu João Barrinha, 
com mais uma mostra de À la Minu-
te, que deliciou miúdos e graúdos.

No dia 23 de maio os Baileia apre-
sentam O Menino, o Anel e o Mar, 
para crianças e famílias, e logo de-
pois foi a vez de João Barrinha che-
gar novamente com o seu À la Mi-
nute. De tarde, os contos e cantos 
tomaram conta do jardim da Biblio-
teca, até ao encerramento de mais 
uma FLiS. 

Em permanência durante toda a 
FliS, esteve a exposição “Os Barrigas 
e os Magriços”, da ilustradora Susa-
na Matos, na sala polivalente, e a ex-
posição “Um chá com os Maias”, de 
Jorge Cerqueira, no átrio do edifício. 

“Tosta Mista” deliciou miúdos e graúdos Cantos e Contos encheram o jardim de histórias e música

Os Bonecos de Santo Aleixo seduziram o público

João Barrinha protagonizou um Piquenique em Azul

Histórias cantadas para todos os públicos
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festa do livro

Teatro

Festa 
da Criança

Integradas no programa paralelo da 
FLiS, estão a decorrer desde o dia 29 de 
maio e até ao dia 3 de junho, várias inicia-
tivas descentralizadas nas várias fregue-
sias, tendo como público alvo as crianças. 

Em cena está o espetáculo infanto-ju-
venil “O Corcunda de Notre Dame”, que já 
teve lugar em Vila Nova de São Bento, em 
Vila Verde de Ficalho e Pias. No dia 1 de 
junho, Dia da Criança, terá lugar em Ser-
pa, no Cineteatro Municipal, no dia 2 em 
Brinches, na Sociedade Recreativa 1.º de 
Junho, e dia 3 subirá ao palco em Vale de 
Vargo, no Salão Polivalente. 

Os espetáculos têm lugar às 18.30 horas, 
e os interessados em assistir devem obri-
gatoriamente efetuar a marcação prévia 
nas respetivas Juntas de Freguesia, à ex-
ceção do espetáculo em Serpa, cujas re-
servas devem ser efetuadas na Divisão de 
Cultura e Património, através do telefone 
284 540 124.

Eleitos do Município na abertura da FLiS

Fotografia À la Minute Alunos do concelho presentes na festa

Apresentação do livro do professor Carlos Neto Feira do Livro foi muito concorrida

Instalações e decorações alegraram o jardim da Biblioteca Exposição de marionetas de Jorge Cerqueira

Momento do espetáculo em Vila Nova de S. Bento

Espetáculo em Vila Verde de Ficalho
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cultura

Albertino nasceu no Porto, em 1950, e teve no pai, o pintor surrealista Fernan-
do Ventura Pereira, o seu primeiro grande mestre. Frequentou a Escola de Artes 
Decorativas Soares dos Reis, de 1963 a 1968, tendo como professores António 
Fernandes e António Cruz, dois expoentes da pintura portuguesa.

Albertino foi jogador profissional de futebol: fez-se craque no Leixões, afir-
mou-se no Boavista e confirmou-se no FC Porto, antes de terminar a carreira 
no Marítimo. Após a carreira desportiva, assumiu em pleno a sua paixão pelas 
artes, sendo expressiva a sua filiação à abordagem abstracionista. Fundador do 
grupo de pintores “Luso-Galaicos” (foi numa visita a Serpa desse grupo criativo 
que recolheu a inspiração para a pintura que veio, posteriormente, a integrar a 
coleção municipal).

“Comecei a levar a pintura mais a sério aos 40 anos e corri a Europa. Regressei 
a Portugal em 2002, exponho e volta e meia pego nos quadros e vou vender a 
galeristas em França, na Bélgica, no Luxemburgo… Em Portugal já tinha morrido 
à fome. Faço o que gosto. Quando era miúdo sempre disse: “Quero ser pintor e 
jogador de futebol. Consegui ser as duas coisas. Não me posso queixar.”

A partir de 1989 expôs individualmente nas galerias Vedov (Bruxelas), Le Art 
(Lille), Leossion (Paris), Le Margand (Liége), Hotel do Parque (Braga), Hotel Ville 
de Dudelange (Luxemburgo) e, ainda, no Salon ExpoArt (Sion); participou em 
exposições coletivas na Bienal de Vila Nova de Cerveira, Casa de Estrada (Es-
panha), Parador de Baiona (Espanha), Casa da Anta (Caminha), ExpoSalão (Bata-
lha), Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Câmara Municipal de Santo Tirso 
e Junta de Freguesia de Matosinhos.

O autor tem obras nas coleções privadas de várias individualidades portu-
guesas e estrangeiras, incluindo Jorge Sampaio e Joaquim Chissano, antigos 
Presidentes, das Repúblicas de Portugal e de Moçambique, respetivamente.

Sem título, 2005
Óleo sobre tela, 49 x 49 cm

Num estilo que 
poderíamos consi-
derar neo-impres-
sionista, abre-se 
diante do nosso 
olhar, pela mão 
deste artista que 
claramente domi-
na uma alargada 
paleta cromática, 
um horizonte de 
vastidão que nem 
necessitaria do 
pormenor de uma 
pequena casita, 
alva e de telhado 
vermelho, a pon-
tuar essa linha 
para mostrar a sua 
dimensão. O trata-
mento é todo ele 
sensorial, a luz é 
o sujeito, a luz que 
faz reverberar os 
campos que seduziram este artista que aqui o quis prender no seu esplendor. Este 
quadro é muito marcado por esse “realismo”, sendo uma clara exceção no corpo prin-
cipal da obra deste artista, que tem no abstracionismo a sua principal linha estética. 
No entanto, de modo semelhante, também nessa vertente a força das cores tem um 
papel determinante.

n

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

Albertino

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Fíbula de dupla mola 
da Idade do Ferro 

A fíbula é um alfinete de peito utilizado na antigui-
dade, que deriva do termo latim fibulae. Foram utili-
zadas desde tempos pré-históricos e generalizaram-
-se na época romana, mantendo-se até aos dias de 
hoje, sendo o seu sucessor o alfinete de segurança. 
Na antiguidade as fíbulas não eram meramente de-
corativas, como atualmente, servindo para segurar 
ou unir peças de roupa, sobretudo capas.

A fíbula que ilustra a peça do mês de junho é prove-
niente do sítio arqueológico de Torre Velha 3, situado 
na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, 
que foi escavado em 2009 no âmbito da construção 
da Barragem da Laje. 

Este sítio foi ocupado em diversas épocas, desde 
a Idade do Cobre, Idade do Bronze, Idade do Ferro, 
Época Romana e Antiguidade Tardia, e a fíbula foi 
descoberta num contexto da Idade do Ferro. Trata-se 
de uma peça que é atribuída a um período entre o 
século IX e o século VII a.C., num momento de tran-
sição entre a Idade do Bronze para a Idade do Ferro, 
mas o facto de ter sido encontrada junto com outros 
materiais claramente da Idade do Ferro, fez com que 
fosse atribuída a este período.

Apesar de incompleta, é uma peça composta por 
arco simples, pé reto, descanso, fuzilhão e mola. 
A sua utilização deveria ser reservada a elementos 
proeminentes da comunidade, uma vez que o ma-
terial em que foi elaborada, o bronze, era escasso e 
apenas acessível a membros da elite. 

Fíbula de dupla mola da Idade do Ferro (séc. VII a.C.), proveniente 
do sítio arqueológico Torre Velha 3 (Serpa, Salvador e Santa Maria).

Exposição permanente 
do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa.



junho 2021 | Serpa Informação | 11

Ilustração

Abril, 
histórias mil 

A inauguração da exposição de ilustrações 
de Susana Matos, que integram o livro “Os Bar-
rigas e os Magriços”, baseado no conto de Ál-
varo Cunhal, realizou-se no dia 24 de abril, na 
Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra.

A ilustradora, Susana Matos, esteve presen-
te na cerimónia de abertura, na sequência de 
um convite efetuado pelo Município, há algum 
tempo atrás, e que teve de ser adiado devido 
ao confinamento imposto pela Covid 19.

Susana Matos refere que a exposição pre-
tende “mostrar à população de Serpa um bo-
cadinho das ilustrações e da história, que se 
enquadra na história da população de Serpa, 
do Alentejo, e do País”. 

O livro é fruto “de um convite da editora, que 
já conhecia o meu trabalho, e achou que as 
ilustrações se relacionavam com a temática do 
livro, que foi escrito pelo Álvaro Cunhal, a pe-
dido de uma professora do primeiro ciclo, que 
queria mostrar aos alunos o que tinha aconte-
cido durante esta época. Como viviam os Bar-
rigas e os Magriços, e o que fizeram para con-
quistar a liberdade”. Susana Matos, “que não 
sabia que o Álvaro Cunhal também escrevera 
para a infância”, revela que “gostou muito da 
história, e que foi um prazer ilustrar esta obra”. 

A mostra, ficou patente até ao dia 23 de maio, 
dia de encerramento da FliS – Festa do Livro 
de Serpa.

Teve lugar no passado dia 
29 de maio, no Espaço 

Nora, um encontro que resul-
tou da mistura de dois géneros 
musicais: o Cante Alentejano, 
pelas mãos dos Alentejanos, 
e a música contemporânea de 
Conan Osíris.

Este encontro de géneros 
musicais está na génese do 
projeto Futurama, que trará a 
Serpa artistas de renome, numa 
programação que iniciou em 
maio e terminará em novembro. 

No dia 30 de abril, teve lu-
gar em Beja, no Museu Rainha 
Dona Leonor, a apresentação 
deste projeto, Futurama: Ecos-
sistema Cultural e Artístico do 

Baixo Alentejo. A vereadora da 
Cultura, Odete Borralho, mar-
cou presença, ao lado dos re-
presentantes dos municípios 
parceiros, tendo a iniciativa 
contado com a presença da 
Ministra da Cultura, Graça Fon-
seca, o Diretor Geral das Artes, 
Américo Rodrigues e da Direto-
ra Regional de Cultura do Alen-
tejo, Ana Paula Amendoeira.

O projeto aposta na progra-
mação contemporânea, as-
sente no cruzamento de várias 
disciplinas artísticas, nomeada-
mente artes visuais, artes per-
formativas, música, cinema, ar-
quitetura, arqueologia, dança, 
teatro e ciência, articulando o 

diálogo entre práticas tradicio-
nais da região e práticas artísti-
cas contemporâneas.

Ao longo do ano, irão ter lu-
gar apresentações públicas 
pontuais de criações artísticas, 
em espaços patrimoniais e na-
turais da região. Para Serpa es-
tão programadas um conjunto 
de iniciativas, em parceria com 
a Escola Secundária de Serpa, 
o Musibéria, a BAAL17 e a Casa 
do Cante, entre outras entida-
des do distrito, a decorrer entre 
maio e novembro deste ano, de 
que daremos conta logo que 
possível, no site e nas redes so-
ciais do município.

n

cultura
Futurama

Conan Osíris
e os Alentejanos 

Exposição

Há.bi.to de 
Maria Matos

Estará patente na Biblioteca Municipal de 
Serpa, entre os dias 5 de junho e 3 de julho, 
uma exposição de ilustrações de Maria Matos, 
sob o título Há.bi.to. A entrada é livre.

No dia 5 de junho está prevista a realização 
de uma oficina de expressão plástica orienta-
da pela autora, a realizar no jardim da Bibliote-
ca Municipal entre as 10.30 h e as 12.30 horas.

Os Filhos da Cidade Morta

Apresentação de livro
Francisco Ceia esteve na Bi-

blioteca Municipal de Serpa, no 
passado dia 30 de abril, para 
apresentar o seu livro “Filhos 
da Cidade Morta”. O autor, tam-
bém músico e ator, veio reabrir 
o espaço municipal, que há 
cerca de um ano, não recebia 
atividades semelhantes. 

Francisco Ceia, que acabou 

por cantar e tocar algumas mú-
sicas para a plateia presente, 
destacou que não foi necessá-
ria “coragem” para vir a Serpa, 
foi sobretudo “uma alegria” por 
voltar a estar com pessoas.

“Escrever é ato solitário”, re-
fere o autor, pelo que o con-
finamento é algo a que “os 
escritores estão habituados”. 

Contudo, também fazem par-
te deste processo as relações 
humanas.

O autor levantou um pouco 
o véu sobre este trabalho, re-
ferenciando algumas das per-
sonagens e a forma como lhe 
chegou a inspiração.

n

Conan Osíris e os Alentejanos, protagonizaram um fim de tarde diferente
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biblioteca municipal
Propostas para miúdos e graúdos

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

CONTARELOS 
Título em destaque: Para fazer o retrato de um pássaro
Autor: Jacques Prévet

Autor

Poeta, dramaturgo e guionista cinematográfico. Jacques Pré-
vert esteve sempre voltado para as situações triviais do quoti-
diano e para o homem pequeno, impiedosamente massacrado 
pela rotina do trabalho e pelas engrenagens de uma sociedade 
que não favorece as aspirações legítimas do ser. Os seus poe-
mas, de construção simples, mas rigorosamente elaborada, ca-
racterizam-se por um lirismo contagiante, meios-tons de humor, 
pitadas de sarcasmo e até mesmo pelo colorido inesperado de 
uma anedota.

Para os pais
No universo de livros para crianças, 

a poesia constitui uma oferta editorial 
menos extensa que a forma narrativa. 
No entanto, certos poemas são janelas 
abertas por onde a curiosidade infantil 
pode iniciar-se na magia das palavras e 
dos livros. Saber escolher é importante. 

Não é necessário procurar livros de 
poesia de rimas fáceis, nem pobres de 
linguagem para captar o interesse das 
crianças. A atenção infantil é requintada, 

ao escolher deve eleger poemas com 
humor, ritmo e musicalidade.

Prefira também poemas plenos de 
imaginação e de sensações provocados 
pela evocação de cores, de imagens, de 
cheiros, de animais. Procure poemas que 
falem com encanto e simplicidade das 
relações entre os seres vivos. 

Aqui fica uma proposta: Para fazer o re-
trato de um pássaro / Jacques Prévet, il. 
por Mordicai Gerstein

Idade recomendada: a partir dos 7 anos 

Jacques Prévert . Foto de Robert Doisneau

Pinta primeiro uma gaiola

com a porta aberta

pinta a seguir

qualquer coisa bonita

qualquer coisa simples

qualquer coisa bela

qualquer coisa útil

para o pássaro.

agora encosta a tela a uma árvore

num jardim

num bosque

ou até numa floresta

esconde-te atrás da árvore

sem dizeres nada

sem te mexeres…

às vezes o pássaro não demora

mas pode também levar anos

antes que se decida.

Não deves desanimar

espera

espera anos se for preciso

a rapidez ou a lentidão da chegada

do pássaro não tem qualquer relação

com o acabamento do quadro.

Quando o pássaro chegar

se chegar

mergulha no mais fundo silêncio

espera que o pássaro entre na gaiola

e quando tiver entrado

fecha a porta devagarinho

com o pincel

depois

apaga uma a uma todas as grades

com cuidado não vás tocar nalguma das penas ]…]

Jacques Prévert

(trad. Eugénio de Andrade) 

Para os filhos
Aí perto da vossa casa há passarinhos 

a voar? Se quiserem descobrir um tru-

que para pintar o retrato de um deles, 
fiquem atentos ao próximo Contarelos 
on-line, do dia 24 de junho, pelas 12.00 
horas, no facebook Serpa Terra Forte.
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cultura
Celebrar a cultura

18.º Musibéria
Encontro de Culturas

A música volta a Serpa, en-
tre 9 a 19 de junho, com a 

18.ª edição do Festival Musibé-
ria – Encontro de Culturas. Um 
programa para todos os gostos, 
recheado de vários géneros 
musicais, a acontecer em várias 

localidades do concelho.
O Musibéria - Centro Inter-

nacional de Música e Dança do 
Mundo Ibérico comemora o seu 
10.º aniversário, pelo que a pro-
gramação desta edição reflete 
o ambiente de festa que a data 

impõe, celebrando a liberdade, 
a música e a alegria. 

Este evento irá decorrer se-
gundo as orientações da DGS, 
pelo que, apesar de gratuitos, 
os bilhetes serão limitados.

n

Dia Mundial da Dança

Longue 
Marche

No dia 29 de abril o Musibéria assinalou o 
Dia Internacional da Dança, com uma oficina, 
que teve por objetivo explorar os conceitos de 
memória, finitude e extinção.

Este encontro entre o coreógrafo Rodrigo 
Teixeira e a comunidade local (artística e não-
-artística) teve como premissa a partilha de 
ferramentas e metodologias utilizadas nesta 
criação coreográfica e a reflexão coletiva so-
bre as temáticas do mesmo, na procura de um 
corpo fragmentado e em constante processo 
de mapeamento da sua existência.

O espetáculo de dança “Longue Marche”, 
tem apresentação agendada para 30 de outu-
bro de 2021, no Musibéria.

Musibéria

Projeto 
de dança

No passado dia 22 de maio, teve lugar no 
Musibéria, um espetáculo de dança intitulado 
“Apneia coletiva_excertos”, com Ana Trincão, 
Andresa Soares, Elizabete Francisca e Julia 
Salem.

Este projeto baseia-se numa cadeia de 
transmissão e colaboração entre os artistas 
da Apneia Coletiva (Andresa Soares, Ana Trin-
cão, Carlos Oliveira, Carlota Lagido, Elizabete 
Francisca, Julia Salem, Tiago Gandra e Vânia 
Rovisco) da qual resulta a soma de oito cria-
ções/investigações distintas. Com esse fim, e 
adaptando-se às contingências dos tempos, 
criou-se uma metodologia de trabalho rota-
tivo, na qual cada artista foi proponente do 
seu projeto e também colaborador de todos 
os restantes.

Entrada livre 
sujeita à limitação de lugares

União de Freguesias de Serpa - Salvador e Santa Maria União das Freguesias de Vila Nova 
de São Bento e Vale de Vargo

MUSIBÉRIA

9 a 19 junho 2021
Concelho de SERPA

XVIII ENCONTRO de CULTURAS

Dia 9 Vale de Vargo CELINA da PIEDADE

Dia 10 Brinches HELDER MOUTINHO

Dia 11 Vila Verde de Ficalho CAIS do SODRÉ FUNK CONNECTION

Dia 12 Pias LUTA LIVRE

Dia 13 Vila Nova de São Bento LENA D` ÁGUA 

Dia 18 Serpa MÁRIO LAGINHA :: SARA TAVARES

Dia 19 Serpa SILVANO SANCHES :: FAUSTO BORDALO DIAS
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desporto

Ana Gonçalves, uma jo-
vem de 19 anos, natural 

de Vila Nova de São Bento, é 
atualmente a única árbitra de 
futebol e futsal no quadro do 
Conselho Regional de Arbitra-
gem da Associação de Futebol 
do distrito de Beja.

O interesse pelo desporto 
começou quando era pequeni-
na. O pai pertencia à direção do 
Clube Atlético Aldenovense, e, 
explica, “vinha todos os fins-de-
-semana com ele ver o futebol… 
e comecei a apanhar as bolas”. 

Entretanto, a prática de des-
porto regular teve início na 
Associação de Jovens de Vila 

Nova de São Bento, com pati-
nagem de velocidade, e mais 
tarde no Atlético Aldenovense, 
onde jogou futebol até ao úl-
timo dos escalões juvenis. Fez 
depois a pré-época no Castren-
se, tendo jogado igualmente na 
seleção distrital, mas que teve 
de abandonar o futebol devido 
a uma lesão. 

Contudo, o gosto pelo des-
porto não a abandonou, tendo 
o interesse pela arbitragem 
surgido também no decorrer 
das suas práticas habituais. 
“Em Vila Nova, no verão, reali-
za-se anualmente um torneio 
de futsal. Comecei a fazer a 

mesa, com os elementos da 
direção, e até mesmo com um 
árbitro conhecido, e foi quando 
despertou o gosto pela arbitra-
gem”, revela. 

“Na altura em que entrei para 
o mundo da arbitragem andava 
no curso de desporto, no Liceu 
Diogo Gouveia, em Beja, e o 
professor Pedro Xavier afixou lá 
um cartaz sobre um curso de 
árbitro. Falei com esse profes-
sor e decidi entrar”. Terminado 
o curso em 2019, em futebol e 
futsal, arbitrou sempre nessa 
época, em ambas as modalida-
des, e “apesar de ser uma épo-
ca muito boa”, considera que os 
primeiros jogos custaram mais, 
“devido à falta de hábito”.

Sobre o acolhimento por par-
te dos colegas, num despor-
to onde o mundo masculino 
domina, Ana Goncalves revela 
ter sido “bem-recebida, inde-
pendentemente de ser a única 
árbitra” de futebol e futsal no 
quadro do Conselho Regional 
de Arbitragem da Associação 
de Futebol de Beja. Os seus 
planos para o futuro próximo 
são “trabalhar, com sacrifício e 
superação”.

n

Ana Gonçalves

De Vila Nova de São 
Bento para os relvados

Muitos foram os atletas a participar

Caminhada

Rota 
do Montado

No dia 16 de maio realizou-se, em Vale de 
Vargo, a primeira caminhada deste ano, no âm-
bito do programa anual de caminhadas do Mu-
nicípio “Vamos conhecer o concelho a pé”. 

Promover hábitos de vida saudáveis, as po-
tencialidades do concelho para atividades de 
lazer e desporto na natureza, bem como os re-
cursos locais, foram alguns dos objetivos desta 
iniciativa.

Por terras de Vale de Vargo, esta Rota do 
Montado contou com a participação de 50 ca-
minhantes.

No dia 20 de junho realizar-se-á outra ca-
minhada, em Brinches, cujas inscrições se 
realizam até ao dia 17, nas Juntas e Uniões de 
Freguesia ou através do e-mail desporto@cm-
-serpa.pt ou do telefone 284 540 129.

No dia 9 de maio, Serpa aco-
lheu a final do Grande Prémio 
do Baixo Alentejo em ciclismo, 
prova que contou com a par-
ticipação de 24 equipas, num 
total de 175 atletas. Francisco 
Godinho, vereador do Municí-
pio de Serpa, procedeu à en-
trega do prémio ao vencedor 
da categoria sub-23 e aos ven-
cedores gerais por equipas. 

Esta iniciativa de Ciclismo 

de Estrada Amador Federado, 
realizada pela Associação de 
Ciclismo do Distrito de Setú-
bal, teve a parceria técnica da 
EnvolvSport e contou com o 
apoio do Município de Serpa.  

Para além de promover a 
atividade física e hábitos de 
vida saudáveis, pretendeu pu-
blicitar o interior alentejano e 
dinamizar os municípios envol-
vidos.

Ciclismo

Grande Prémio 
do Baixo Alentejo  Campeonato de Portugal

Futebol Clube 
de Serpa

Na época 2020/21, devido à situação pandé-
mica, a Associação de Futebol de Beja não fará 
a atribuição do título de campeão dos Campeo-
natos Distritais.

Assim, tendo em conta o regulamento da 
referida Associação, e após deliberação, o Fu-
tebol Clube de Serpa será a equipa indicada a 
ascender ao Campeonato de Portugal.
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Serpa
> Piscina descoberta, requalificação do 

tanque  

> Rua das Amendoeiras, requalificação 

> Rede de águas, junto ao Pavilhão Carlos 
Pinhão, requalificação

> Caminhos rurais, manutenção

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

Vales Mortos
> Caminhos rurais, manutenção

> Limpeza de linha de água

Santa Iria
>  Caminhos rurais, manutenção

Brinches
> Calçada, reparação

> Rede de água, manutenção

Pias
> Rua Luís de Camões, execução de 

rampa em calçada

> Parque de Merendas (apoio à Junta de 
Freguesia), construção

______________________________________________

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

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

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de junho realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 24 
em Serpa, na Sala de Sessões do Muni-
cípio, pelas 17.30 horas. A ordem de tra-
balhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em www.cm-serpa.pt 
com 48 horas de antecedência. 

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

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 04 | Farmácia SERPA JARDIM
05 a 11 | Farmácia CENTRAL
12 a 18 | Farmácia SERPA JARDIM
19 a 25 | Farmácia CENTRAL
26 a 30 | Farmácia SERPA JARDIM

> Ruas João Tiago Coelho e D. Maria 
Vilhena Varela, colocação de abrigos de 
passageiros

> Piscina descoberta, manutenção

Vila Nova de São Bento
> Rua do Poço Lobo, rebaixamento de 

lancil

> Largo do Poço Novo, reformulação de 
caldeiras 

> Caminho Municipal 1071-2 (Sopos), 
manutenção

> Rua do Rossio reperfilamento de linha de 
água

> Zona industrial, execução de acessos

Vale de Vargo
> Asfalto, reparação

> Calçada, reposição

> Zona de Lazer da Santinha e Largo 
da Rua da Revolução, substituição de 
iluminação 

 A-do-Pinto
> Caminhos rurais, manutenção

Vila Verde de Ficalho
> Ruas do Outeiro e Bica, requalificação

> Estrada Municipal 522, limpeza de 
bermas e valetas

» Caminho da Ermida, limpeza de 
bermas 

> Asfalto, reposição 

» Centro Social de São Jorge e Nossa 
Sr.ª das Pazes, arranjos exteriores

Concelho
> Poda e limpeza de árvores

> Limpeza e corte de ervas 

> Reparação e manutenção de calçada
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

CASA DO CANTE . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Exposição de pintura “No Limite”, de Andrew Smith 

  Patente até dia 30

Dia Mundial da Criança
Espetáculo infanto-juvenil “O Corcunda de Notre Dame”
» dia 1 . Serpa . 18.30 horas . Cineteatro Municipal
» dia 2 . Brinches . 18.30 horas . Sociedade Recreativa 1.º de Junho
» dia 3 . Vale de Vargo . 18.30 horas . Salão Polivalente
Organização da Câmara Municipal de Serpa com o apoio das Juntas e União de Freguesias 

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

> Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos

 Dias 3, 10, 17, 24  .  12.00 horas 

> Exposição de ilustração de Maria Matos “Há.bi.to” 
 Patente de 5 junho a 3 de julho 
> Oficina de expressão plástica com a autora
   Dia 5 . 10.30 h . Jardim da Biblioteca

> Mãos na Massa on-line . Oficina de expressão plástica

- Vitaminas . Disponível a partir de dia 11
Todos recebemos imensa publicidade na caixa de correio, por isso não 
há desculpa. Toca a recortar e a fazer trabalhos cheios de vitamina C, 
vitamina Criativa.

- Vitaminas+. Disponível a partir de dia 25
Continuando a alimentar a nossa vitamina Criativa, vamos desta ver 
fazer fabulosos penteados.

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

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

dos 3 anos

 Dia 19 . 11.00 horas . Jardim da Biblioteca | Atividade ao ar livre     

> Andar por aí… a biblioteca fora de portas! . Crianças entre os 3 e os 6 anos

Dias 23, 24, 25 . das 9.30 h às 11.00 h
Livros que fogem da biblioteca e vão ao encontro das crianças para 
lhes contar histórias pelas ruas.
Percursos urbanos em todo o concelho, em artérias de Serpa, Pias e 
Vila Nova de São Bento. (Sujeito a alterações) 

   Organização: Escolas e Câmara Municipal de Serpa 

> Tertúlia de Palavras on-line . Contos tradicionais, poesia, música, humor, 

artes e histórias de vida 

 Dia 30  .  12.00 horas 

Musibéria - 18.º Encontro de Culturas . CONCELHO
Dias 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 19 . Público em geral
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Futurama - 1.ª Constelação da Fisicalidade
Dia 26 . 18.00 h . Serra de Serpa
Prática tradicional Manuel Cavaco (apicultor)
Será feita uma pequena caminhada (1km) na Serra de Serpa junto a duas 
ribeiras e demonstração de apicultura em diálogo com um(a) artista 
contemporâneo(a)
Organização: Futurama/Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO

Pequenos em Movimento
Atividade física para crianças on-line
Terças e quintas-feiras . 17.30 horas
Dias 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 
https://www.facebook.com/SerpaTerraForte
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Gente em Movimento… não pára 

Aulas de ginástica on-line
Às segundas, quartas e sextas-feiras . 10.00 horas
Dias 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30
https://www.facebook.com/SerpaTerraForte

Aulas de ginástica presenciais
Segundas: dias 7, 14, 21 e 28 - 9.30 h em Pias .  11.00 h em Brinches
Terças: dias 1, 8, 15, 22 e 29 - 9.30 h em Serpa .  11.00 h na Hortinha
Quartas: dias 2, 9, 16, 23 e 30 - 9.30 h em Vales Mortos .  11.00 h em Stª Iria
Quintas: dias 3, 10, 17 e 24 - 9.30 h em V.V. Ficalho .  11.00 h em A-do-Pinto
Sextas: dias 4, 11, 18 e 25 - 9.30 h em V. N. S. Bento . 11.00 h Vale de Vargo
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Vamos conhecer o concelho... a pé . Caminhada

“Moinhos Velhos”
Dia 20 . Brinches 
Caminhada do Plano Municipal . Inscrições até ao dia 17 de junho
Organização: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do 

concelho 

Domingos desportivos . Aula de Fitkids
Dia 27 . 9.30 h às 10.20 h  .  Jardim de Vila Verde de Ficalho
Organização: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

Dados da Estação MeteoAlentejo 
de Serpa 

Dados de 15 de abril a 15 de maio

Temperatura máxima: 28,5ºC registada a 15 de maio

Temperatura mínima: 6, 8°C registada a 2 de maio

Precipitação Total acumulada - 21,4l/m2


