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No dia 15 de outubro 
realizou-se a tomada 

de posse da Câmara e da As-
sembleia Municipal de Serpa 
para o quadriénio 2021-2025. A 
cerimónia, aberta ao público, 
teve lugar, no Musibéria, em 
Serpa.

Tomé Pires, felicitou os 
eleitos para a Câmara e para 
as Juntas de Freguesia, e de 
seguida, o Presidente da Câ-
mara cessante agradeceu “em 
nome pessoal e institucional a 
todas as entidades, movimen-
to associativo, Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social, grupos corais, entre 
outros”, pelo seu trabalho e 
contributo desinteressado, e 
pela dinâmica que geram no 
concelho, bem como aos tra-
balhadores do Município. 

O Presidente cessante con-
sidera que “já iniciamos o ciclo 
em situações mais complica-
das do que este, que principia 
em condições favoráveis e 
com uma situação económi-

ca estável”, a que adjuvam os 
muitos financiamentos apro-
vados, fruto da atividade dos 
eleitos e do andamento do 
quadro comunitário. 

Tomé Pires destacou ainda 
que o novo período, que ago-
ra inicia, está dependente das 
ações dos eleitos, nomeada-
mente ao pressionarem o Es-
tado central para que faça a 
sua parte no que concerne aos 
investimentos no concelho. 

João Efigénio Palma, re-
cém-empossado Presidente, 
usou da palavra para desta-
car que “a democracia não 
se faz só de eleições, mas na 
participação cívica, nas asso-
ciações, locais de trabalho e 
no convívio”, reconhecendo, 
todavia, “que o ato eleitoral é 
um dos momentos mais im-
portante para a democracia”, 
bem como para o poder lo-
cal, “dada a proximidade entre 
eleitos e eleitores”. 

Sobre os tempos que se 
avizinham, frisou que estará 

“sempre disponível para ouvir, 
discutir e analisar propostas”. 
João Efigénio Palma enfatizou 
ainda que tudo fará “para que 
o mandato, acima de tudo, 
respeite as pessoas que ele-
geram os eleitos, as tarefas 
para que fomos eleitos, digni-
ficando as funções e sabendo 
separar e honrar o que são re-
lações pessoais, institucionais 
e políticas”.

Também alguns eleitos na 
Assembleia Municipal, no-
meadamente Duarte Lobo 
(CDU), Manuel Soares (PS) e 
José Madeira (PSD), aprovei-
taram a ocasião para avançar 
com uma mensagem de boas 
vindas, deixando o desejo que 
o mandato decorra com ele-
vação e com espírito demo-
crático.

A mesa da assembleia é 
constituída por Tomé Pires 
(CDU), Manuela Pica (CDU) e 
Telma Silva (CDU).

n

Câmara e Assembleia Municipais

Tomada de posse 
Novo executivo 

Reunião 
de Câmara

Teve lugar, no passado dia 20 de outubro, a 
primeira reunião de Câmara com a presença 
do novo Executivo eleito. Da ordem de traba-
lhos constou a aprovação do regimento e a 
periodicidade das reuniões deste órgão, bem 
como a fixação do número de vereadores a 
tempo inteiro, entre outros pontos.

Recordamos que as ordens de trabalho 
quer das reuniões de Câmara, quer da As-
sembleia Municipal, são publicadas com an-
tecedência, no site da Câmara Municipal de 
Serpa, em www.cm-serpa.pt.

As reuniões públicas da Câmara Municipal 
realizar-se-ão, até ao final de 2021, em Serpa, 
na Sala de Sessões do Município, pelas 17.30 
horas. No mês de novembro realiza-se no dia 
10, e no mês de dezembro terá lugar no dia 9.

????

???

Primeira reunião de Câmara

Primeira sessão da Assembleia Municipal, recém-empossada

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL 

1.º CDU       João Francisco Efigénio Palma

2.º PS Tomé Guerreiro Panazeite

3.º CDU       
Carlos Alberto Bule Martins 
Alves

4.º PS
Paula de Jesus Godinho Pais 
Soares

5.º CH Ana Cristina Véstia Moisão

6.º CDU       
Odete Bernardino Afonso 
Borralho

7.º CDU       
Francisco José Machado 
Godinho
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N
este que é o meu 
primeiro editorial 
enquanto Presiden-
te da Câmara Muni-
cipal de Serpa, co-

meço por agradecer a confiança 
que em nós foi depositada, con-
ferindo-nos o privilégio de servir 
este concelho e as suas gentes 
nos próximos quatro anos. Da nos-
sa parte, deixo aqui o compromis-
so de tudo fazer para um presente 
e um futuro melhor, cumprindo o 
programa sufragado nestas elei-
ções autárquicas e manifestando 
disponibilidade de trabalhar com 
todos e para todos, aproveitando 
propostas, sugestões e ideias para 
um concelho mais desenvolvido, 
mais justo e inclusivo. 

Estamos a dar início a um novo 
mandato, um mandato de conti-
nuidade de um projeto coletivo 
que tem provas dadas, assente 
numa estratégia de salvaguarda e 
de valorização do património, dos 
recursos e das potencialidades 
locais, sempre tendo as pessoas 
como prioridade. E com um enor-
me sentido de responsabilidade, 
sabendo que só com muito traba-
lho, e sobretudo com um trabalho 
em equipa, é possível termos um 
concelho forte e dinâmico.

Contem connosco.

EDITORIAL
COMPROMISSO 
PARA UM CONCELHO 
MAIS DESENVOLVIDO, 
MAIS JUSTO E 
INCLUSIVO

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

CO M P O S I ÇÃO  DA AS S E M B L E I A M U N I C I PA L

1.º CDU       Tomé Alexandre Martins Pires

2.º PS Manuel Francisco Carvalho Soares

3.º CDU       Maria Manuela Martins Valente Pica

4.º PS Noel Ricardo Estevens Farinho

5.º CH António Luís Craveiro Cortez de Lobão

6.º CDU       Telma Cristina Cardoso Saião Silva

7.º CDU       Duarte Nuno Pereira Lobo

8.º PS Raquel de Jesus Saragoça Ventura

9.º CDU       Ana Luísa Ramos Travessa

10.º PS Nelson da Silva Correia

11.º CH José Manuel Rebocho Vilão

12.º CDU       Maria José Afonso Borralho

13.º PS  António Manuel Godinho Mariano

14.º CDU        António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho

15.º CDU       Ana Cristina Godinho Camilo

16.º PS Gertrudes Maria Guerreiro Medeiro Garcia da Fonseca

17.º PD/PSD.CDS-PP José António Aboim Madeira

18.º CH Ângela Marisa Dias Madeira

19.º CDU       Vasco Miguel Mendonça Nogueira

20.º PS Manuel Pimenta Morgado Baiôa

21.º CDU Mariana Cristina Arrocho Caeiro Borralho

Nova constituição da mesa da Assembleia Municipal

João Efigénio Palma, recém-eleito Presidente da Câmara Municipal de Serpa

©
 O

 A
tu

al



4 | Serpa Informação | novembro 2021

notícias
PRR

Acordo 
de parceria 

O Município de Serpa assinou um acordo 
de parceria no âmbito do Plano de Recupe-
ração e Resiliência, concretamente dos Pro-
gramas Impulso Steam e Impulso Adultos, 
através de um consórcio constituído pela 
Universidade de Évora e pelos Institutos Po-
litécnicos de Beja, Santarém e Portalegre, 
que lidera o consórcio. 

O acordo destina-se a promover ações de 
atração e capacitação de estudantes, defi-
nição e conceção de conteúdos e progra-
mas formativos, disponibilização de recur-
sos humanos para formação especializada 
e desenvolvimento de pós-graduações de 
âmbito profissional, bem como ações que 
contribuam para a empregabilidade dos for-
mandos.

Covid 19

Centro de vacinação no 
Pavilhão Carlos Pinhão

O Centro de Vacinação Covid 
19 funciona, desde o dia 19 de 
outubro, no Pavilhão Carlos Pi-
nhão, em Serpa. A vacina da gri-
pe será ministrada, no mesmo 

local, aos maiores de 65 anos.
A entrada deverá ser efetua-

da pela porta lateral assinala-
da, e o Centro irá funcionar de 
segunda a sexta-feira, entre as 

15.00 h e as 20.00 horas.
Recordamos que a vacina-

ção é da responsabilidade da 
Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo (Ulsba).

A vacinação contra a Covid 19 está a ser realizada no Pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa

Vestuário e calçado

Apelo 
à doação

A Loja Social de Serpa apela à doação 
de roupa e calçado de inverno para bebés, 
crianças e jovens. Os bens podem ser en-
tregues nos dias úteis, das 9.00 h às 12.30 
horas e das 14.00 h às 17.30 horas. Paralela-
mente, decorre também uma campanha de 
recolha de roupa de homem.

A Loja Social de Serpa, sedeada nas insta-
lações do Centro Social e Educativo de Ser-
pa (antigo edifício do Pólo 3), funciona como 
banco de entrega de bens novos ou usados, 
como roupas, sapatos, eletrodomésticos e 
brinquedos, que se encontrem em bom es-
tado, e são doados por particulares.

Este equipamento pretende contribuir 
para suprir as necessidades/carências ime-
diatas de pessoas ou famílias com agrega-
dos familiares carenciados.

Fomentar hábitos de leitura

Ler com afetos
Realizou-se, no dia 30 de se-

tembro, na Biblioteca Municipal 
de Serpa, uma sessão para a 
promoção dos hábitos de leitura, 
destinada a famílias.

Cerca de 25 participantes mar-
caram presença nesta iniciativa, 
promovida por um técnico da bi-
blioteca e um técnico do projeto 
CLDS 4G SerpaCriativa. 

Esta ação, desenvolvida no 
âmbito do mês da alfabetiza-
ção e das literacias, integrou 
igualmente a Iniciativa Nacio-
nal de Educação e Formação 
de Adultos, em parceria com o 
CLDS 4G SerpaCriativa e o Pro-
jeto Ser(pa)+cidadão, promovido 
pela autarquia de Serpa. Sessão muito participada
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Diversidade racial 

Dia Municipal 
para a Igualdade 
No âmbito das comemo-

rações do Dia Municipal 
para a Igualdade, que se cele-
brou no dia 24 de outubro, rea-
lizaram-se várias sessões sobre 
o tema da diversidade racial 
junto das crianças mais peque-
nas que frequentam as creches 
dos estabelecimentos particula-
res do concelho de Serpa. Estas 
sessões tiveram lugar na Creche 
da Aldeia Nova, em Vila Nova de 
São Bento, no dia 20; Fundação 

Viscondes de Messangil, em 
Pias, no dia 21; e na Creche Jar-
dim Nossa Senhora da Concei-
ção, em Serpa, no dia 26. 

Um livro e um kit de lápis 
cor de pele foram oferecidos a 
cada um dos estabelecimentos, 
onde se realizaram as sessões, 
dinamizadas pelo Ser(pa)+Cida-
dão – Ser, Participar e Construir 
Identidades, um projeto de me-
diadores municipais e intercul-
turais promovido pela Câmara 

Municipal de Serpa e pela Rota 
do Guadiana – ADI. 

O projeto tem várias ações, 
uma das quais, o Programa 
Educar para a Tolerância, Con-
vivência e Comunicação entre 
Culturas, que tem vindo a ser 
desenvolvido nas escolas do 
concelho, com o principal obje-
tivo de sensibilizar as crianças 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
para um olhar de empatia e res-
peito pela diversidade.

Sessões decorreram nas creches, para um público infantil

Entrega a alunos do secundário

CD Plause 
Odete Borralho, vereadora 

com o pelouro da Educação, 
deslocou-se aos estabeleci-
mentos de ensino com tur-
mas de secundário, do con-
celho de Serpa, no passado 
dia 7 de outubro, para entre-
gar em mãos um CD de músi-
ca, editado pelos Plause, um 
grupo de jovens de Vila Nova 
de São Bento. Para além de 
palavras de incentivo e votos 
de realizações académicas, a 
vereadora mostrou-se dispo-
nível para receber propostas 
vindas dos jovens na área da 
cultura.

Biblioteca Municipal

Periódicos 
em papel 

Os jornais e revistas em papel já estão no-
vamente disponíveis para leitura na Biblio-
teca Municipal Abade Correia da Serra.

Após ter sido suspensa a exposição de 
jornais e periódicos impressos, no período 
mais intenso da pandemia, de modo a evitar 
o manuseamento por vários utilizadores, a 
Biblioteca Municipal volta a ter disponíveis 
estas publicações.

A frequência da Biblioteca está sujeita ao 
uso de máscara e à desinfeção das mãos.

Post tour

Agentes de 
viagem 

No passado dia 18, a cidade de Serpa re-
cebeu uma visita de um grupo de 14 pes-
soas, num post tour, com participantes na 
Conferência da ITAA (The Irish Travel Agents 
Association), que decorreu em Évora e ter-
minou no dia 17 de outubro. 

A visita, promovida no âmbito da parceria 
com a ARPTA – Agência de Promoção Turís-
tica do Alentejo, incluiu um percurso pelo 
Centro Histórico da cidade, com passagem 
pelo Museu do Cante.

nA vereadora da Educação entregou aos jovens o CD de música

Jornais e revistas em papel voltaram a estar disponíveis 

Um dos locais visitados foi o Museu do Cante
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Momento do espetáculo

No âmbito do Futurama, rea-
lizou-se, no dia 2 de outubro, 
no Museu do Cante, mais uma 
constelação no concelho de 
Serpa.

Tânia Carvalho (coreógrafa, 
bailarina e música) e Matthieu 
Ehrlacher (performer e músi-
co), estiveram à conversa com 
elementos do Grupo Coral e Et-
nográfico da Academia Sénior 
e do Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa.

Como surgiu a ligação à 
música, a sua importância no 

contexto familiar na infância e 
juventude, o processo criativo 
e a centralidade da arte e da 
cultura foram alguns dos temas 
abordados.

A atividade contou com o 
apoio da Câmara Municipal de 
Serpa.

No âmbito do mesmo proje-
to, têm lugar, no próximo dia 6 
de novembro, um concerto, no 
Alto de São Gens, pelas 17.00 
horas, numa iniciativa que irá 
juntar alunos do Conservató-
rio Regional do Baixo Alentejo 

(CRBA) e do Curso de Têxtil da 
Escola Artística António Arroio 
de Lisboa. Trata-se de um con-
certo totalmente original, a par-
tir da desconstrução de uma 
música de Vitorino e no qual os 
alunos da António Arroio farão 
uma intervenção artística na 
paisagem onde será realizado 
o concerto. 

A iniciativa é organizada pelo 
projeto Futurama - Ecossiste-
ma Artístico do Baixo Alentejo 
e pela Câmara Municipal de 
Serpa.

Música e dança

Constelação 
da Oralidade 

Musibéria

Dia da Música 
Samuel Gapp, João Carreiro e João Sousa 

atuaram em Serpa, no auditório do Musibéria, 
no dia 1 de outubro, data em que se come-
morou o Dia Internacional da Música. 

O trio explorou as possibilidades que sur-
gem da sua formação pouco usual: dois ins-
trumentos harmónicos e bateria, e o reper-
tório variou entre composições originais dos 
três elementos e momentos improvisados.

Ensaio aberto

Dança no 
Musibéria 

O Musibéria acolheu, no dia 22 de outubro, 
Vära com direção artística e coreografia de  
de Daniel Matos, um ensaio aberto de dança, 
para maiores de 18 anos. 

No dia 23, o espetáculo de dança Longue 
Marche, de Rodrigo Teixeira, subiu ao palco. 

No dia 23, teve nas Fábricas, 
Vale do Poço, a exibição do fil-
me “Sortes”, realizado por Móni-
ca Nunes. Rodado na Serra de 
Serpa, tem como protagonistas 
os próprios habitantes da serra. 

“Sortes”, filme documental 
onde a realizadora apresenta 
a paisagem humana e rural da 
Serra de Serpa, foi exibido em 
estreia mundial no Festival Vi-
sions du Réel, na Suíça, em abril 
deste ano.

Serra de Serpa

Exibição de “Sortes” 

Elementos dos grupos corais participaram na conversa 

Performance por Rodrigo Teixeira

Espetáculo reuniu vários artistas em palco
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Mercado Municipal

Dia Internacional da 
Alimentação e do Pão
Sendo o pão um dos pro-

dutos mais identitários e 
com maior relevância econó-
mica, cultural e patrimonial do 
Alentejo, no Dia Internacional 
da Alimentação e do Pão, nada 
melhor do que ensinar a fazer 

o pão autêntico, genuinamente 
alentejano, onde se cruzam sa-
bores e saberes com tradição e 
criatividade.  

Foi com este intuito que, no dia 
16 de outubro, Maria Azedo Au-
gusto Colaço esteve no Mercado 

Municipal de Serpa a ensinar a 
fazer o típico pão alentejano. 

Perante uma assistência aten-
ta e ávida, as merendeiras foram 
servidas com azeite e açúcar e 
azeite e sal, para satisfação de 
miúdos e graúdos. 

O fabrico do pão alentejano esteve em destaque 

notícias

Todas as escolas do Municí-
pio de Serpa inscritas no pro-
grama foram distinguidas com 
a bandeira Eco-escolas, numa 
cerimónia que decorreu em 
Sintra, no passado dia 12 de 
outubro, o Dia das Bandeiras 
Verdes, sendo que, muito em 
breve, a Câmara Municipal de 
Serpa irá entregar nas escolas 
os respetivos galardões.

Assim, a Escola Secundária, 
a Escola Profissional de De-
senvolvimento Rural, a Escola 
Básica Abade Correia da Serra, 
a Escola Básica de Pias e a Es-
cola Básica n.º 1 de Vila Nova 
de São Bento, obtiveram o Ga-
lardão Bandeiras Verdes, atri-

buído pela Associação Ban-
deira Azul da Europa, como 
reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido com os projetos 
junto da comunidade educa-
tiva e no cumprimento dos 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável.

De destacar que a Escola 
Básica de Pias obteve o 1.º pré-
mio nacional no desafio PRIO 
– atividade história em BD “O 
Oleão chegou ao Bairro”.

Recordamos que a bandeira 
Eco-escolas distingue os esta-
belecimentos de ensino com 
boas práticas de sustentabili-
dade ambiental e projetos de 
educação ambiental.

A Câmara Municipal congra-
tula os estabelecimentos de 
ensino, alunos, professores e 
demais envolvidos, pelo reco-
nhecimento dos projetos edu-
cativos e agradece o empenho 
de toda a comunidade educa-
tiva envolvida.

O programa Eco-escolas 
celebra 25 anos de existência 
em Portugal, sendo que as es-
colas do concelho de Serpa 
participam há 14 anos, sempre 
contando com a parceria do 
Município, com apoio logístico 
e o pagamento do valor da ins-
crição de cada escola.

n 

Escolas distinguidas

Bandeiras Eco-escolas

Comemorações

Jornadas do 
Património

Assinalaram-se em Serpa, no dia 3 de outu-
bro, as Jornadas Europeias do Património. 

Durante a manhã realizou-se um percurso 
por Serpa, dedicado aos jogos de tabuleiro, e a 
tarde foi consagrada aos jogos tradicionais, na 
Alcáçova do Castelo.

Esta edição, sob o mote “Património inclusi-
vo e diversificado”, foi organizada pela Câmara 
Municipal de Serpa e pela Direção-Geral do 
Património.

Positiva-Mente-Positiva

Oficinas 
Sénior 

Muito participadas, as oficinas “Positiva-
-Mente-Positiva”, levadas a cabo pelo Projeto 
CLDS 4G Serpa CriAtiva, decorrem atualmen-
te nas Oficinas Sénior em Vila Nova de São 
Bento e em Vila Verde de Ficalho.

Focam-se no desenvolvimento pessoal e 
social, promovendo o bem-estar dos senio-
res.  Trabalha ao nível da estimulação cogni-
tiva, experiências de vida, autoconhecimento 
e memórias individuais e coletivas, sendo 
que as temáticas abordadas e as técnicas 
utilizadas estão em constante adaptação às 
necessidades e vontades do público a que se 
destinam. 

Estas oficinas trabalham a estimulação cognitiva

Jogos tradicionais 
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Teatro Comunitário 

Baal 17 apresentou 
“Ruptura”

Encontro 
geracional

Joana Gomes é estreante na Oficina de 
Teatro, mas acompanhou o projeto “Ruptu-
ra” desde o início. Destaca que “foi muitís-
simo enriquecedor participar neste projeto, 
não só a nível individual como enquanto ser 
social. Conseguimos estabelecer empatia 
entre nós, enquanto equipa – e por isso o 
resultado final é tão apelativo -, mas tam-
bém abordar aquilo que é fundamental, 
a reflexão, o questionarmos o que está a 
acontecer, juntar à nossa visão a visão do 
outro, que acaba por ser nossa mas com 
outros contextos, outras linguagens, e isso é 
muito importante para o nosso crescimento. 
E colocar isso (disponível) para quem nos 
está a ver enriquece o público, tem impacto 
para o exterior.”

“Há um empoderamento pessoal que 
se transporta para o grupo e que o grupo 
reflete e devolve ao individuo”, resume Rui 
Ramos. 

“Na fase final deste espetáculo tínhamos 
crianças, jovens e adultos, de diferentes 
idades”, resultando numa linguagem inter-
geracional, conclui Joana, “que nos enri-
quece a todos nós”.

Daniela Chumbo, estreante na Oficina, fez 
o seu primeiro projeto de Teatro na Comu-
nidade. Teve contacto com o projeto através 
de uma amiga que já tinha participado em 
trabalhos anteriores e que a desafiou. En-
trou “apenas a duas semanas do fim”, e des-
taca que, apesar da curta duração da sua 
participação, foi “muito intenso e enriquece-
dor passar do lado habitual do espetador” e 
integrar enquanto participante ativa. 

Realizada no Cineteatro Municipal, “por 
permitir um maior controlo”, teve duas apre-
sentações com a casa quase cheia, “o que 
foi muito bom, embora queiramos sempre 
o máximo de público”, assume Rui Ramos. 

“O feedback que recebemos e o resulta-
do foi ótimo”, refere o diretor artístico, que 
justifica o sucesso, em parte, com o facto de 
que “o que fizemos aqui em Serpa, não se 
faz em lado nenhum, embora haja teatro co-
munitário em alguns locais do país, é muito 
na base do improviso, de juntar as pessoas 
15 ou 20 dias antes”, resultando em oficinas 
muito circunscritas e na base da figuração, e 
“aqui apostamos noutro formato, num grau 
de exigência, de modo a que as pessoas se 
sintam responsabilizadas enquanto atores, 
e isso para o público também passa, por-
que vêm ver os familiares fazerem coisas 
que não eram expectáveis, o que impacta 
muito na apreciação. Juntar num palco es-
tas pessoas todas é muito raro, ainda mais 
com os parceiros que temos a nível técni-
co, artistas de outras áreas, da música, das 
artes plásticas, que se juntam e fazem um 
espetáculo com uma imagem tão podero-
sa, que estimula muito visualmente e criati-
vamente quem vê, pelo que as opiniões são 
sempre muito positivas.”

Nos dias 1 e 2 de outubro, 
foi apresentada, no Cineteatro 
Municipal de Serpa, a segunda 
fase do espetáculo de Teatro e 
Comunidade “Ruptura”.

Este espetáculo, que le-
vou ao palco 66 pessoas, re-
presentou o culminar de um 
projeto iniciado em janeiro de 
2020, e do qual fizeram parte a 
Baal17 e a Oficina de Teatro de 
Serpa, a que se juntaram, mais 
recentemente, outras pessoas 
da comunidade, através de as-
sociações, ou em nome indivi-
dual, bem como profissionais 
de várias áreas. 

O texto apresentado resulta 
de uma reescrita de textos, de 
imagens e discursos que fo-
ram ouvindo nos últimos tem-
pos, um processo que se ini-
ciou na companhia, mas aberto 
a todos os participantes neste 
projeto. 

“Ruptura” apresentou um 
mundo distópico, orquestrado 
ao sabor da hipocrisia, onde 
as redes sociais constituem 
o veículo para o sucesso. A 
peça relembra “a importância 
da empatia, tão relevante no 
momento atual, pautado pelo 
extremismo de direita que usa 
muito a desestabilização como 
forma de entrar na sociedade”, 
nas palavras de Rui Ramos, di-
retor artístico da peça.

“O teatro é politico, é a ma-
nifestação de uma opinião, e 
sem essa opinião ele não exis-
te, passaria a ser um objeto es-
tático para observar, sem qual-

quer interrogação. Sempre que 
se faz teatro está-se a fazer 
política, não existe uma coisa 
sem a outra. Só quem não per-
cebe de teatro e nunca foi ao 
teatro é que não percebe isto. 
Todas as forças mais extremas 
têm medo do pensamento, da 
cultura, e sobretudo, medo do 
coletivo, e por isso usam estes 
instrumentos de falsidade, de 
desestabilização e de ataque à 
cultura, precisamente para po-
derem vingar”.

Inicialmente previsto o iní-
cio do trabalho para 2019, de 
modo a apresentar em 2020, 
a pandemia veio atrasar o pro-
cesso. “Encontrámos-mos on-
-line, através do zoom, para 
conversas, discussões e pe-
quenos ensaios, mas a data de 
estreia foi adiada, parecendo 
cada vez mais longe, e o pró-
prio conceito de ‘ruptura’ já 
estava instalado devido à pan-
demia, e isto condicionou-nos 
muito”.

Inicialmente pretendiam 
criar algo mais trágico, mais 
sério, “ao contrário da comédia 
que tínhamos feito no Camino 
Real”, mas quando apontaram 
a data de estreia apercebe-
ram-se que, numa época de 
pandemia, não poderiam fa-
lar de coisas muito trágicas 
e negras, “teríamos de entrar 
novamente na comédia, o que 
complicou todo o processo 
que já estava construído, à 
medida que foi sendo adiado. 
Só acabámos por estrear a pri-

meira versão no final de 2020. 
A pandemia continuou, e que-
ríamos entrar numa segunda 
fase para estrear em 2021, mas 
acabámos por replicar mais ou 
menos o mesmo espetáculo 
de 2020, por não termos con-
dições. Só agora, no final de 
2021, conseguimos apresentar 
o produto final”.

Participação dos
jovens do (En)Cena

Para além da alteração da 
data prevista, também as asso-
ciações incluídas no projeto di-
minuíram de forma relevante, 
“pois devido à pandemia não 
havia condições, até porque as 
pessoas estavam muito de pé 
atrás. Conseguimos felizmente 
o (En)Cena, que deu um upgra-
de muito grande a esta terceira 
versão.”

Santiago, de 14 anos, é um 
dos elementos do (En)Cena, 
o grupo de teatro da Escola 
Secundária de Serpa, que se 
juntou a este projeto. “Já tinha 
assistido a peças da Baal17, 
mas não tinha tido oportuni-
dade de participar, e acho que 
para mim e para os meus co-
legas foi um prazer enorme”. 
Trabalhar com uma compa-
nhia profissional representou 
“um mundo novo, com toda a 
organização por trás, os pro-
fissionais, o elenco. Esta peça 
marcou-nos muito, porque foi 
algo novo, fora da caixa, que 
propiciou algo diferente.” 

n 
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destaque
De 26 a 28 de novembro 

Cante Fest 2021
Em 2020, a entrada do 

Cante para a lista repre-
sentativa do Património Cul-
tural Imaterial da Humanida-
de da Unesco comemorou-se 
com as medidas preventivas 
necessárias devido à pande-
mia da Covid 19, pelo que as 
atuações de Cante por parte 
dos grupos corais do concelho 
teve apenas expressão on-line. 

A idade avançada da maio-
ria dos elementos, aliada à 
impossibilidade de ensaiar 
usando máscara de prote-
ção, levou a que os ensaios e 
atuações fossem suspensos. 
Afortunadamente, a partir de 
outubro deste ano, a maioria 
dos grupos corais voltou a re-
unir-se e a ensaiar presencial-

mente, no pós-pandemia. 
Assim, este ano, o Cante 

Fest, que se realiza de 26 a 28 
de novembro, em Lisboa e Ser-
pa, voltará a ter grupos corais a 
interpretar Cante ao vivo. Ape-
sar de ainda existirem algumas 
limitações, espera-se que seja 
retomada a componente de 
convívio e de festa que carate-
riza o Cante Alentejano. 

Vários foram os grupos co-
rais do concelho que durante 
a pandemia sofreram pesadas 
baixas, que lamentamos pro-
fundamente. Contudo, é hora 
de voltar a cantar, de encontrar 
espaços para promover este 
saber tipicamente alentejano, 
e especialmente, encontrar 
formas de juntar os grupos.

Esta edição do Cante Fest 
retoma o Cante ao vivo em 
vários momentos, nomeada-
mente com a realização de 
espetáculos na Casa do Alen-
tejo, em Lisboa, mas também 
com a realização da Rota do 
Cante, que se realiza na cida-
de de Serpa, mas também nas 
freguesias, promovida pelos 
grupos locais.

Esta edição também ficará 
marcada pela realização de 
um espetáculo no Cineteatro 
Municipal de Serpa, intitula-
do o “Elemento Árabe”, que 
juntará em palco Ana Santos, 
Ricardo Falcão, Tó Zé Bexiga e 
Grupo Coral e Etnográfico da 
Casa do Povo de Serpa.

n 

Reunião de trabalho

Cante Fest 2021

O Museu do Cante, em Serpa, foi o 
local eleito para realizar, no passado 
dia 16 de outubro, uma reunião de tra-
balho com vista à preparação de mais 
uma edição do Cante Fest 2021. 

Foram convidados todos os grupos 
corais do concelho de Serpa, tendo 
participado representantes de sete 
grupos, bem como o recém-eleito 
Presidente do Município, João Efigé-
nio Palma, que enviou saudações a 
todos os grupos, reconhecendo o ex-
traordinário trabalho que têm tido em 
prol do Cante Alentejano e do conce-
lho de Serpa.

PROGRAMA
Cante Fest 2021
Dias 26, 27 e 28 de novembro

Dia 30 de outubro, sábado
Casa do Alentejo, Lisboa

> 16.00 horas - Inauguração da exposição 
de fotografia “Fotógrafos do Cante”, 
de Ana Baião, António Cunha, Fabrice 
Ziegler e José Serrano 

> Interpretação de Cante, pelo Grupo 
Coral e Etnográfico Amigos do Alentejo 
do Feijó

Dia 26 de novembro, sexta-feira
Casa do Alentejo, Lisboa

> Exposição de fotografia “Fotógrafos do 
Cante”, de Ana Baião, António Cunha, 
Fabrice Ziegler e José Serrano 

> Interpretação de Cante por grupos 
corais

Dia 27 de novembro, sábado 
Concelho de Serpa

> Cante nas freguesias

> Cineteatro Municipal de Serpa
21.00 horas - Cerimónia oficial 
21.15 horas - Espetáculo “Elemento 
Árabe”, com Ana Santos, Ricardo 
Falcão, Tó Zé Bexiga e Grupo Coral e 
Etnográfico da Casa do Povo de Serpa 

Dia 28 de novembro, domingo
Centro Histórico de Serpa

> 15.00 horas - Desfile pelo Centro 
Histórico de Serpa com paragem em 
cafés, tabernas e restaurantes  

Programa sujeito a alterações
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cultura

“Horizonte Revelado” é o título da ex-
posição biobibliográfica que irá estar 
patente ao público, na Biblioteca Muni-
cipal de Serpa, até ao próximo dia 27 de 
novembro.

Trata-se da mais abrangente e com-
pleta exposição até hoje realizada, tendo 
sido estruturada para dar a conhecer ao 
público uma visão alargada e, até certo 
ponto, inovadora do percurso literário de 
Alves Redol. 

À data de fecho do “Serpa Informa-
ção” estava programada a inauguração 
da exposição para dia 30 de outubro, na 
Biblioteca Municipal Abade Correia da 
Serra, contando com a presença  de An-
tónio Mota Redol, filho do escritor.

Alves Redol foi pioneiro do movimen-
to neorrealista, com o seu romance de 
estreia, “Gaibéus” (1939), com o qual in-
troduziu no universo da ficção o com-
promisso estético e social que congre-
gou uma nova geração em torno da 
transformação da sociedade portugue-
sa.  Escritor, cronista, contista, novelista, 
crítico de teatro, guionista para cinema, 
investigador e conferencista, Alves Re-
dol é uma figura incontornável da cultura 
portuguesa pela dimensão, qualidade e 
versatilidade da sua obra. 

Destaca-se a presença de um conjun-
to significativo de documentos e objetos 
que projetam uma nova luz sobre alguns 
dos aspetos centrais da sua vida pessoal 
e profissional. Do etnografismo inicial à 
maturidade literária, esta mostra permite 

uma leitura mais complexa e aprofunda-
da sobre o trajeto de um escritor essen-
cial para entender os valores e as ideias 
que marcaram o Portugal de meados do 
século XX.

De entrada livre, a mostra ficará paten-
te até 27 de novembro, e pode ser visita-
da das 10.00 h às 13.00 horas e das 14.30 
h às 19.00 horas, de terça-feira a sábado.

A organização está a cargo do Museu 
do Neorrealismo, APMNR e Câmara Mu-
nicipal de Serpa.

Exposição na Biblioteca Municipal 

“Alves Redol 
horizonte revelado” 

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Pote com três torneiras

Pote de azeite em folha-de-flandres com 116 cm de 
altura, constituída por várias peças, soldadas entre 
si. De base circular e corpo cilíndrico, com ligeiro es-
treitamento para a “boca” e tampa cónica amovível. 
Este pote com capacidade para 100 litros, apresenta 
como particularidade três torneiras que correspon-
dem a três níveis de qualidade de acidez do azeite, o 
qual se mantém transparente até ao fundo, motivado 
pelas entradas de ar que não deixam turvar. 

O processo de execução da peça era manual e obe-
decia a uma série de operações: traçar a circunferên-
cia para base, riscar e cortar a folha-de-flandres a 
partir de moldes, efetuando-se de seguida os vincos 
e as dobragens com a ajuda de uma bigorna estrei-
ta e maço de madeira, utilizando a solda para junção 
das partes. Este tipo de pote era utilizado para acon-
dicionar o azeite, que se destinava para consumo do-
méstico. Este tipo de peça encontrava-se nas casas 
particulares das famílias mais abastadas.

Nas oficinas de latoaria, o mestre artesão fazia e 
reparava artefactos como potes, cântaros, tabuleiros 
e as grandes talhas, essenciais para a vida das comu-
nidades. Estes objetos de metal, considerado menos 
nobre, foram produzidos até à década de 80, aproxi-
madamente. Porém, com a modernização dos laga-
res, surgem novas tecnologias, e novas matérias-pri-
mas como o inox, levando ao desaparecimento deste 
modelo de potes, dos tradicionais lagares, e por con-
sequência a extinção do ofício de latoeiro.

Pote com três torneiras, executado em folha-de-flandres, 
utilizado para acondicionar o azeite para consumo doméstico.
Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia por João Pereira

No passado dia 18 de outubro termi-
nou o prazo para envio dos trabalhos a 
concurso ao “Património (I)Material do 
Concelho de Serpa”. Foram recebidas 11 
participações, com um total de 43 fotos. 

O júri irá reunir no dia 11 de novembro 
e a divulgação de resultados terá lugar 
entre os dias 16 e 19 de novembro.

Para o dia 4 de dezembro está agen-

dada a entrega dos prémios, bem como 
a inauguração da exposição, que ficará 
patente na Biblioteca Municipal de Ser-
pa até ao dia 31 de dezembro.

n 

Entrega de prémios em dezembro

Concurso 
de fotografia 
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cultura
Clube de leitura

Chá das Cinco
No dia 21 de novembro, a Biblioteca Munici-

pal Abade Correia da Serra “serviu” o Chá das 
Cinco. Trata-se de um Clube de Leitura, orga-
nizado em parceria entre a Biblioteca Munici-
pal e a Academia Sénior de Serpa. 

Tem o intuito de contribuir para o cresci-
mento dos hábitos de leitura, do prazer de ler, 
para o desenvolvimento das competências de 
leitura, bem como o de proporcionar momen-
tos de convívio entre os participantes.

No dia 16 de novembro realiza-se novamen-
te um Chá das Cinco, aberto ao público em 
geral, sendo que as inscrições podem ser efe-
tuadas através do telefone 284 540 290. 

Apresentação de livro na biblioteca

“Elas estiveram nas 
prisões do fascismo”

Inscrições encerradas

IV Prémio para 
Álbum Ilustrado

Terminou, no dia 30 de setembro, o prazo para envio 
dos trabalhos a concurso ao Prémio Internacional de 
Serpa para Álbum Ilustrado. Até ao momento chega-
ram ao Município mais de centena e meia de trabalhos 
provenientes de cerca de 20 países.

Nos dias 7 e 8 de novembro o júri irá reunir para 
apreciar os trabalhos, e no dia 12 será revelado o tra-
balho vencedor.

O Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilus-
trado resulta de uma colaboração entre o Município 
de Serpa e a editora Planeta Tangerina e tem como 
objetivo valorizar a qualidade literária e artística no su-
porte álbum ilustrado e incentivar a criação de novos 
projetos.

“Mana” de Joana Estrela venceu a 1.ª edição, e o livro, 
editado pelo Planeta Tangerina, já se encontra tradu-
zido para chinês, francês, espanhol e coreano. Noemi 
Vola, vencedora da 2.ª edição, editou com o Planeta 
Tangerina o livro “Fim? Isto não acaba assim”, com edi-
ções previstas em catalão, espanhol, francês e corea-
no. Na 3.ª edição, em 2019, a vencedora foi Nuria Po-
cero Malaga, com o projeto “Nha”, editado igualmente 
pelo Planeta Tangerina. 

II edição da Oficina

Por um fio
Depois do sucesso da primeira oficina dina-

mizada por Priscilla Ballarin, na Biblioteca Mu-
nicipal de Serpa, a artista plástica dirigiu uma 
nova iniciativa, no dia 16 de outubro, data em 
que encerrou a exposição da sua autoria. 

No dia 6 de novembro, pelas 16.00 
horas, está agendada, na Bibliote-

ca Municipal de Serpa, a apresentação 
do livro “Elas estiveram nas prisões do 
fascismo”, uma homenagem a todas as 
mulheres portuguesas que, em tempos 
de medo, silêncio e opressão, combate-
ram a ditadura fascista.

O livro, editado pela União de Resis-
tentes Antifascistas Portugueses (URAP), 
pretende ser um contributo para “resga-
tar de um relativo esquecimento o rele-
vante papel das mulheres no combate 
à Ditadura fascista”. A obra inclui uma 
listagem com o nome de 1 755 mulhe-
res presas nas cadeias do fascismo, que 
constam, segundo Eduardo Brissos, no 
Registo de Presos (PVDE/PIDE), com 
cerca de 30 mil registos e nos arquivos 
da PIDE, consultados na Torre do Tombo.

A entrada é livre, mas está sujeita a lo-
tação. As reservas podem ser efetuadas 
através do número 284 540 290. 

Nova edição a 16 de novembro
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desporto

Luis Ramalho é atualmen-
te treinador de voleibol em 

Serpa. Tem a seu cargo a equipa 
feminina e masculina da moda-
lidade, integradas no Centro de 
Cultura Popular de Serpa, uma 
coletividade com grande percur-
so desportivo na área do andebol.

O treinador iniciou-se nos des-
portos coletivos aos cinco anos, 
com o minibasquete. Aos 10 anos, 
na escola, teve contacto com o 
basquetebol, e no ensino secun-
dário com o voleibol. “O meu pai 
tinha sido treinador de uma equipa 
de voleibol, pelo que tinha noções 
básicas da modalidade; resolvi ex-
perimentar, e tem sido até hoje”, 
esclarece, com alguns interregnos 
devido à vida académica e profis-
sional. 

Foi em Moura que encontrou 
uma equipa, onde jogou quatro 
épocas, até ter parado, por dificul-
dades de conciliação. Quando as 
circunstâncias mudaram e “um pe-
queno grupo de miúdas queriam 
praticar algo, apertaram comigo. A 
equipa foi criada em conjunto com 
a Associação de Jovens, e até há 
três épocas atrás jogávamos com 
o nome da Associação”. A equipa 
durou apenas época e meia, devi-
do a condicionantes, “com as miú-
das a irem para a universidade e a 
saírem do concelho. Deixamos de 
ter equipa feminina nessa altura, 
mas paralelamente a equipa mas-
culina estava a formar-se, porque 
os rapazes à medida que iam sa-
bendo que havia voleibol, pediam 
para ir treinar com elas. A transição 
do feminino para o masculino foi 
muito suave, visto que a maioria já 
treinava connosco”.

Entretanto, explica o treinador, 
“a Associação de Jovens ficou sem 

direção, e propusemos ao CCP 
passar a equipa masculina para lá. 
No final da época passada deci-
dimos retomar a equipa feminina, 
pois de momento não há em Ser-
pa mais nenhum desporto coletivo 
para raparigas, e porque há von-
tade do clube em fazer formação 
desportiva. Provavelmente iremos 
competir na formação sénior, ape-
sar de termos atletas com 16 anos.”

Quanto à procura, “gostava que 
houvesse mais, embora saibamos 
que há pessoas com interesse em 
vir, quer raparigas, quer rapazes”, 
mas para que isso aconteça, será 
“necessário agilizar algumas coi-
sas, como os horários de treino no 
Pavilhão, e sobretudos os trans-
portes, visto que temos pessoas 
de Moura, Pias e Beja, e os pais 
fazem um esforço enorme para as 

transportar para os treinos três ve-
zes por semana. O Clube não tem 
estrutura para assegurar os trans-
portes”.

Contudo, Luis Ramalho consi-
dera que “estamos perante uma 
geração bastante preguiçosa no 
que respeita ao desporto. Se con-
seguissem treinar e jogar através 
do instagram ou do facebook era 
brutal, teríamos 50 atletas. Assim, 
implica saírem de casa, largarem a 
secretária, o sofá, o pc ou a plays-
tation, e vir fazer alguma coisa que 
cansa. E o desporto cansa.” 

De modo a contornar este as-
peto, “o desporto escolar poderia 
estar melhor articulado com os 
clubes e com as infraestruturas 
existentes”, considera o treinador, 
“de modo a dar a conhecer outras 
modalidades, servindo como ram-

pa e fator de criação de interesse, 
para captação para os desportos 
que existem no concelho”. O trei-
nador considera ainda que o aces-
so e o contacto com as modalida-
des são fundamentais para que o 
interesse e a vontade de praticar 
desporto surja nos jovens. Igual-
mente relevante é a participação 
dos pais e da comunidade, presen-
tes na bancada, a apoiar as atletas.

Os treinos realizam-se às segun-
das e quartas-feiras, das 20.00 h 
às 21.30 horas, e à sexta-feira, das 
21.00 h às 22.30 horas. 

Todos os interessados, de am-
bos os sexos e de qualquer idade, 
em assistir ou ingressar no volei-
bol em Serpa, podem dirigir-se ao 
Pavilhão Carlos Pinhão, um pouco 
antes do início do treino. 

Nova modalidade no concelho

Voleibol feminino

O voleibol é agora uma secção do Centro de Cultura Popular de Serpa

Os treinos realizam-se três vezes por semana, no Pavilhão Carlos Pinhão Equipa feminina prepara-se para competir
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desporto
Ultra endurance 

BikingMan 
em Serpa

O Futebol Clube de Serpa, 
que compete no campeonato 
de Portugal, fez história no dia 
17 de outubro, ao eliminar o 
Sporting da Covilhã, da II Liga, 
na Taça de Portugal em fute-
bol. A equipa serpense bateu a 
formação serrana nas grandes 
penalidades, por 7-6.

O sorteio da 4.ª Eliminatória 
da Taça de Portugal Placard, 
realizou-se no dia 21 de ou-
tubro e decidiu que próximo 
jogo será com o Estoril Praia, 
no dia 21 de novembro, e terá 
lugar no Parque Desportivo de 
Serpa. 

De referir que também no 
Campeonato de Portugal (Sé-
rie F), o clube está a dar cartas.

O Município de Serpa en-
dereça felicitações a toda a 
equipa, treinadores e direção, 
e deseja continuação de bons 
resultados desportivos.

Grandes penalidades

Serpa vence na taça 
de Portugal

No passado dia 4 de outubro passaram por 
Serpa os atletas da sétima e última etapa do 
Campeonato do Mundo BikingMan, uma prova 
de ultra endurance, reconhecida mundialmen-
te, e uma das provas mais duras do mundo em 
bicicleta. 

Os ciclistas entraram pela rotunda do Cante, 
com passagem pela Avenida Nossa Senhora 
de Guadalupe, Rua de Mértola, Rua da Ladeira 
e saída pela rotunda dos Bombeiros, em dire-
ção a Brinches, seguindo para a Mina da Orada 
e Moura.

A etapa em Portugal denomina-se BikingMan 
Portugal #3 e os cerca de 150 atletas participan-
tes, de várias nacionalidades, realizaram aproxi-
madamente 1 000 quilómetros, em cinco dias.

Um dos atletas que participou nesta prova

Caminhada 

Acoça Lobos a Santa Iria 

O programa municipal “Vamos Conhecer o 
Concelho… a Pé” some e segue como a rea-
lização de mais uma caminhada, no passado 
dia 24 de outubro, desta feita intitulada Acoça 
Lobos a Santa Iria. 

Foram 13 quilómetros, percorridos por 35 
participantes, que no final confraternizaram 
num almoço realizado no Centro Cultural de 
Santa Iria, promovido pela Comissão de Fes-
tas da localidade.
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Reunião com os moradores

17 de setembro 
a 20 de outubro:

Temperatura máxima: 31,4°C 
registada a 8 de outubro  

Temperatura mínima: 11,1°C 
registada a 29 de setembro

Precipitação Total acumulada 
30,2l/m2

Dados da Estação 
MeteoAlentejo de Serpa 

obras

O Município de Serpa deu 
início, no passado dia 6 

de outubro, à requalificação da 
Rua dos Fidalgos, em Serpa.

Esta requalificação represen-
ta um investimento de 90 497,31 
euros e prevê-se a sua conclu-
são no início de fevereiro de 
2022 e destina-se a condicionar 
a circulação e o estacionamento 
automóvel, bem como a me-
lhoria da qualidade do espaço 
público e do ambiente urbano, 
permitindo aos utilizadores des-
locarem-se confortavelmente a 
pé, de bicicleta ou trotineta.

Inicialmente os trabalhos, da 
responsabilidade da autarquia, 
incluem a remoção do pavimen-
to existente e a remodelação da 
rede de águas e saneamento. 

Segue-se a pavimentação, 
composta por lajetas de granito, 
tornando o pavimento acessível, 
e por faixas em cubo de granito 
aplicados em esquadria até à 
fachada, bem como a coloca-
ção de iluminação elétrica. Esta 
intervenção será efetuada por 
uma empresa e deverá decorrer 
durante 80 dias.

No início do processo a au-
tarquia apresentou, no passado 
dia 1 de outubro, o projeto aos 
moradores da zona, para que 
conhecessem as intervenções 
e as limitações que existirão 
durante a obra, e na sequência 
dessa reunião com a população, 
a sinalização foi reformulada, de 
modo a salvaguardar os cons-
trangimentos identificados pe-

los habitantes.
Assim, o estacionamento es-

tará interdito em parte do Largo 
do Côrro, e o trânsito automóvel 
encontra-se condicionado no 
cruzamento da Rua dos Fidal-
gos com a Rua de Sevilha e a 
Rua António Carlos Calixto, até 
ao final da obra. A circulação a 
pé estará condicionada, sendo a 
alternativa mais adequada a cir-
culação pela Rua Quente.  

O estacionamento das viatu-
ras automóveis de pessoas com 
mobilidade reduzida far-se-á 
no Largo D. Jorge de Mello, es-
tando reservados dois lugares. 
As cargas e descargas do co-
mércio e restauração da zona 
podem ser efetuadas em local 
reservado para o efeito. 

Obra a decorrer

Rua dos Fidalgos
Serviço gratuito

Recolha 
de monos 

A Câmara Municipal de Serpa tem um servi-
ço gratuito de recolha de monos domésticos 
(eletrodomésticos, mobílias, colchões, etc).

Para solicitar a recolha, contacte a autarquia 
através do 284 540 113, ou a Junta ou União de 
Freguesias da sua área de residência. 

Este serviço pretende evitar que os resíduos 
volumosos se acumulem em locais inadequa-
dos, como a via pública ou espaços verdes. 

Execução de ramais Substituição da canalização
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Serpa

> Bairro de São Francisco, execução de 
muro

> Lar de São Francisco, asfaltamento

> Edifício dos Paços do concelho, obras de 
conservação

> Centro Escolar de Serpa, manutenção da 
caixa de areia 

> Piscina Coberta de Serpa, pintura do 
interior

> Jardim Municipal, limpeza da cobertura 
do edifício

> Loteamento da Zona Nascente (Cruz 
Nova), colocação de tout-venant em 
passeio

> Rua dos Fidalgos, requalificação

______________________________________________

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 novembro realiza-se uma reu-
nião pública da Câmara Municipal, no dia 10, 
em Serpa, na Sala de Sessões do Município, 
pelas 17.30 horas. A ordem de trabalhos es-
tará disponível para consulta no sítio do mu-
nicípio, em www.cm-serpa.pt com 48 horas 
de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 05 | Farmácia SERPA JARDIM
06 a 12 | Farmácia CENTRAL
13 a 19 | Farmácia SERPA JARDIM
20 a 26 | Farmácia CENTRAL
27 e 30 | Farmácia SERPA JARDIM

> Rua das Amendoeiras, requalificação

> Edifício Musibéria, obras de conservação

> Cemitério, pintura 

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção 

Santa Iria
> Rua das Piçarrinhas, colocação de 

portinholas

Brinches
> Largo 5 de Outubro, requalificação

Pias
> Edifício do pré-escolar, conservação 

Vila Nova de São Bento
> Edifício do pré-escolar, intervenções de 

conservação 

> Bairro 1.º de Maio, beneficiação do 
espaço público

> Reparação de caminhos

> Linhas de água, execução

> Estrada Municipal 519 - troço da ciclovia, 
limpeza e corte de ervas

Vale de Vargo
> Rua dos Cravos, reparação de murete

> Escola primária, sombreamento 

> Passagem hidráulica, execução 

A-do-Pinto
> Reparação de caminhos agrícolas

Vila Verde de Ficalho

> Rua do Outeiro, beneficiação

> Edifício do Pré-Escolar, conclusão das 
obras de conservação

> Espaço internet, colocação de 
corrimão

> Centro Social de São Jorge e Nossa 
Senhora das Pazes, execução de 
arranjos exteriores

> Cruzamento de acesso à localidade, 
asfaltamento
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> “Alves Redol – Horizonte Revelado”
Patente até dia 27 . 9.30 h - 12.30 horas e 14.00 h - 18.00 horas
Org.: Museu do Neorrealismo, APMNR e Câmara Municipal de Serpa

> Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dias 4, 11, 18, e 25 .  12.00 horas 

> Elas estiveram nas prisões do fascismo . Apresentação de livro 
 Dia 6  .  16.00 horas 
 Org.: URAP e Câmara Municipal de Serpa

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dia 13  .  11.00 horas 

> Chá das Cinco .  Clube de Leitura 
Dia 16  .  17.00 horas . Duração 45m
Inscrições através do telefone 284 540 290
Org.: Academia Sénior e Câmara Municipal de Serpa

> Mãos na Massa - DesaFIO .  Oficina de expressão plástica 
Dia 27  .  10.30 h - 12.30 horas . Desenhar com linha sobre papel

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

> Espetáculo de dança . Nunca Mais Um Outro Agora de Bruna Carvalho
Dia 6 . 18.30 horas . M/06 anos . Auditório Musibéria
Entrada gratuita. Reservas através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 5 
de novembro.

> Oficina de dança . Territórios Comuns com Cecilia Colacrai 
Dia 10 . 18.30 horas . M/10 anos . Auditório Musibéria
Entrada gratuita, mediante inscrição prévia através dos contactos 284 540 
600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 9 de novembro. Limitado a 10 
participantes.

> Espetáculo de dança . R.A.V.E – Revolutionary Agglomeration for Voluntary  
   Extermination de Cecilia Colacrai

Dia 13 . 18.30 horas . M/06 anos . Auditório Musibéria
Entrada gratuita, mediante reserva prévia de bilhete através dos contactos 
284 540 600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 12 de novembro.

7.º Cenas de Novembro . SERPA 
De 5 a 21 . Cineteatro Municipal de Serpa
Org.: Baal17 – Companhia de Teatro / Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Espetáculos para o público em geral:
Dia 5 . 21.30 h  - “Vai vem”, Gato Sa
Dia 12 . 21.30 h - “Relatório da Coisa”, Mákina de Cena
Dia 19 . 21.30 h  - “Caldo Verde”, Krisálida
Espetáculos para a infância/família:
Dia 07 . 16.00 h  - “Fado Mimado”, D’orfeu
Dia 14 . 16.00 h  - “Aldebarã”, Terra Amarela
Dia 21 . 16.00 h  - “Peeak a boo”, Catarina Caetano e Nuno Borda d´Água
www.baal17.pt I facebook_baal17teatro | Informações e reservas: 284 549 488 I 
961 363 107 . geral@baal17.pt 

Projeto Futurama . SERPA 
Dia 6 . 17.00 horas . Alto de S. Gens . Entrada livre
Concerto “A Revolução Somos Nós”
Org: Futurama e Câmara Municipal de Serpa

visitARQ - visita virtual ao Museu Municipal de Arqueologia de Serpa . SERPA 
Dia 30 . 12.30 horas . Idade do Cobre (episódio 4)
Disponível através do facebook Serpa Terra Forte
Org: Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO
ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 06 – 17.30 h – CCP Serpa – Vela de Tavira – Seniores
Dia 20 – 15.00 h – CCP Serpa – Lagoa AC - Juvenis
                17.30 h – CCP Serpa – Benavente – Seniores

FUTEBOL. CONCELHO
Dia 06 – Parque Desportivo de Pias 
10.30 h – Piense SC – CD Beja – Infantis
Dia 06 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – CD Almodôvar – Infantis
15.00 h – CA Aldenovense – Barrancos FC – Seniores
Dia 06 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – SC Cuba – Benjamins
Dia 07 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – FC Castrense – juvenis
15.00 h – FC Serpa – SC Olhanense - Seniores

agenda cultural e desportiva
Dia 07 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – CF União Serpense – Seniores
Dia 13 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – Piense SC – Infantis
15.00 h – FC Serpa – S. Domingos FC - Seniores
Dia 14 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – SC Mineiro Aljustrelense – Iniciados
Dia 20 – Parque Desportivo de Pias 
10.30 h – Piense SC – Moura AC – Infantis
Dia 20 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – GD Amarelejense – Benjamins
Dia 20 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – Moura AC
15.00 h – CA Aldenovense – FC Serpa B – Seniores
Dia 21 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – SC Odemirense – Iniciados
Dia 21 – Parque Desportivo de Pias 
10.30 h – Piense SC – Barrancos FC – Juvenis
15.00 h – Piense SC – FC Castrense – Seniores
Dia 21 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CD Beja – Juvenis
15.00 h – CF União Serpense – CF Vasco da Gama – Seniores
Dia 27 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – Moura AC – Infantis
Dia 27 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h – FC Serpa – GD Amarelejense - Seniores
Dia 28 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – CD Beja – Iniciados
15.00 h – FC Serpa – Juventude SC - Seniores

TENIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA
Dia 06 – 15.00 h – Luso Serpense – C. Lisboa – Seniores
                18.00 h – CP Serpa – Vianense - Seniores
Dia 27 – 15.00 h – CP Serpa – V. Setúbal B - Seniores

Gente em Movimento . CONCELHO  
Ginástica sénior
> Segundas 9.30 h Pias | 11.00 h Brinches
> Terças . 9.30 h Serpa
> Quartas . 9.30 h Vales Mortos  | 11.00 h Santa Iria  | 15.45 h Hortinha 
> Quintas . 9.30 h Vila Verde de Ficalho | 11.00h  A-do-Pinto | 15.45 h Vale 

do Poço
> Sextas . 9.30 h Vila Nova de São Bento  | 11.00 h Vale de Vargo

Boccia sénior
> Segundas . 14.30 h Vale de Vargo (Centro Cultural) 
> Terças . 15.30 h Vila Verde de Ficalho (Salão Polivalente)
> Quartas . 10.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão) 14.30 h Brinches 

(Grupo 1º de Junho Brinchense) 
> Quintas . 14.15 h Santa Iria (Centro Cultural) | 15.30 h Vales Mortos 

(Sociedade Recreativa)
> Sextas . 14.00 h Vila Nova de S. Bento (Pavilhão Municipal) | 14.00 h 

Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão)

Hidroginástica
> De segunda a sexta-feira, datas a designar
Org.: Câmara Municipal de Serpa 

1.º Trail de Ficalho . VILA VERDE DE FICALHO  
Dia 7 . 9.00 horas
Org.: Moto Clube V. V. Ficalho – Os Zangões do Chança

Torneio de S. Martinho de Boccia Sénior . SERPA
Dia 9 . 14.30 horas . Pavilhão Carlos Pinhão
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Vamos conhecer o concelho … a pé . PIAS  
Caminhada de S. Martinho
Dia 14 . 9.00 horas . Inscrições até ao dia 12 de novembro
Inscrições no Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude, através dos telefones 284 540 129 e 964 523 143, por e-mail: 
desporto@cm-serpa.pt ou na Junta ou União de Freguesia da sua área de 
residência. Inscrições limitadas à disponibilidade de transporte. 
Org.: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho

Festival de caminhadas TransAlentejo. SERPA
Dia 28 . 10.00 horas . Cineteatro Municipal de Serpa
Org.: Turismo do Alentejo


