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Pequeno comércio 

Campanha 
de Natal

O Município de Serpa promove, de 1 de 
dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, a 
campanha “O melhor do Natal vem do Con-
celho de Serpa - Feliz Natal com o Comércio 
Local” como forma de estimular a atividade 
comercial e económica do concelho. A inicia-
tiva é aberta a todos os estabelecimentos de 
comércio, serviços, alojamento e hotelaria de 
pequena e média dimensão do concelho.

Por cada 15 euros de compras efetuadas 
pelo cliente, o comerciante entregará um 
talão, até ao limite máximo de 8 talões por 
fatura. Após o término da campanha, serão 
sorteados 100 prémios, no valor de 100 euros 
cada, num valor total de 10 000 euros, entre-
gues através de vales de oferta, que poderão 
ser aplicados em compras em qualquer um 
dos estabelecimentos aderentes, até ao dia 
31 de maio de 2022.

O sorteio será efetuado no dia 14 de janeiro 
de 2022, às 10.30 horas, no Mercado Muni-
cipal de Serpa. Os cupões premiados serão 
divulgados na página de internet do Municí-
pio de Serpa, nas redes sociais institucionais 
e nos estabelecimentos aderentes.

A Câmara Municipal de Serpa optou por can-
celar algumas das iniciativas agendadas para a 
época natalícia, devido à evolução da situação 
epidemiológica no concelho de Serpa e como 
forma de minimizar a transmissão da Covid 19.

A animação prevista, o mercadinho de Na-
tal, a feira do livro, os musicais nas freguesias 
e um recital são algumas das iniciativas pro-
gramadas que se mantêm para comemorar a 

quadra natalícia no concelho de Serpa. Todas 
as atividades que envolviam algum risco, como 
a troca de brinquedos, livros e CD, bem como 
a instalação de insufláveis e outras iniciativas 
dirigidas aos mais novos foram suspensas.

A organização é do Município de Serpa, com 
o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do 
concelho. 

n 

Iniciativas canceladas

Natal no Concelho

PROGRAMAÇÃO
1 a 5 de dezembro (quarta-feira a domingo)
> 10.00 h / 22.00 h | Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, Serpa | Feira de Natal do livro 
(a confirmar)
Nota: dia 5, domingo, das 10.00 h às 19.00 h

11 e 12 de dezembro (sábado e domingo)
Mercado Municipal de Serpa 
> 09.00 h / 16.00 h | Mercadinho de Natal

11 de dezembro (sábado)
Animação Musical | Serpa | Banda da Sociedade 
Filarmónica de Serpa
> 10.00 h | Mercado Municipal
> 11.00 h | Praça da República 

> 16.00 h | Centro Cultural de Santa Iria | Cinema 
de animação

17 de dezembro (sexta-feira)
> 18.00 h | Centro Cultural de Vales Mortos | 
Cinema de animação

18 de dezembro (sábado)
> 10.00 h | Mercado Municipal de Serpa | 
Sabores com Memória – Filhoses e brinholos, 
confecionados por Bernardina Cachola

> 11.00 h | Animação na Praça da República | 
Serpa | AT Romantic Sax & Jazz

> 16.00 h | Salão Polivalente de A-do-Pinto | 
Cinema de animação

19 de dezembro (domingo)
> 18.00 h | Musibéria, Serpa | Recital de Natal com 
Carlos Guilherme e Teresa Tapadas

21 de dezembro (terça-feira)
> 09.00 h às 11.00 h | Serpa | Jardim da Biblioteca | 
Oh-Oh-Oh! Pai Natal Mexe-te! – Atividade física

31 de dezembro (sexta-feira) 
> 00.00 h | Concelho | Fogo de artifício

15 de Janeiro (sábado)
> 18.00 h | Cineteatro Municipal de Serpa | 
Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Clássica 
do Sul

 *********
Musical “Cinderela”, pelo EnCena

> 12 de dezembro (domingo) – Cineteatro Maria 
Lamas, Vila Nova de São Bento | 16.00 h 

> 19 de dezembro (domingo) – Salão Polivalente 
de Vale de Vargo | 16.00 h

> 25 de dezembro (sábado) – Cineteatro Municipal 
de Serpa | 16.00 h

> 26 de dezembro (domingo) – Centro Cultural de 
Brinches | 16.00 h 

> 27 de dezembro (segunda-feira) – Salão 
Polivalente de Vila Verde de Ficalho | 16.00 h 

> 28 de dezembro (terça-feira) – Salão Polivalente 
de Pias | 16.00 h

Comboio ecológico 
> 17 a 24 de dezembro | Serpa | 

e mais...
Iluminação de Natal . Som de rua . Presépio...

Consultar programa atualizado em 
www.cm-serpa.pt e facebook serpa terra forte
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N
a comemoração de mais 
um aniversário da classi-
ficação pela Unesco do 
Cante Alentejano como 
Património Cultural Ima-

terial da Humanidade, e apesar de es-
tarmos a contar este ano com uma festa 
maior, a festa por que todos ansiávamos, 
por força das circunstâncias foi necessá-
rio tomar novas medidas no âmbito da 
pandemia, pelo que o programa inicial 
teve de ser alterado, com o cancelamen-
to da maior parte das iniciativas previstas. 
Mas, apesar de tudo, importa celebrar o 
Cante e prestar homenagem aos grupos 
corais e aos cantadores, porque são eles 
que fazem com que esta forma de cantar 
se mantenha viva. E reforçar os significa-
tivos passos dados na sua salvaguarda, 
valorização e divulgação, sendo que o 
Cante Alentejano, em ligação estreita 
com a gastronomia, com a cultura e com 
a história, tem vindo a ganhar uma força 
inequívoca, afirmando-se como um fator 
de desenvolvimento e motor de novas 
dinâmicas. E é assim que quero também 
manifestar a disponibilidade do Municí-
pio de Serpa para continuar a apoiar os 
grupos de Cante e o movimento coral, 
contribuindo para afirmar e consolidar o 
futuro do Cante Alentejano, este nosso 
património que, há sete anos, passou a 
ser de todo o mundo. 

Embora sempre condicionados pela 
pandemia, neste tempo que ainda con-
tinua a ser de incertezas, entendemos 
também avançar com algumas iniciativas 
de animação de natal e a campanha de 
incentivo às compras no comércio local, 
como mais uma forma de contribuir para 
a imprescindível revitalização da econo-
mia e do comércio local. Sobretudo, que-
remos deixar aqui o nosso compromisso 
de reforçar as nossas potencialidades e 
impulsionar os nossos recursos, promo-
vendo dinâmicas geradoras de desen-
volvimento.  

EDITORIAL
IDENTIDADE E 
DINAMIZAÇÃO 
CULTURAL 

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

©
 J

o
a

q
u

im
 A

vó

Momento do ensaio, no Museu do Cante 

Cante Fest 2021

Apresentação 
na Casa do Alentejo

No dia 30 de outubro reali-
zou-se, na Casa do Alentejo, 
em Lisboa, uma reunião com 
o movimento coral da diás-
pora e uma conversa sobre o 

Cante Fest 2021, seguida de 
uma intervenção da fotógrafa 
Ana Baião.

A atuação do Grupo Coral e 
Etnográfico Amigos do Alen-

tejo do Feijó, e a inauguração 
da exposição “Fotógrafos do 
Cante”, encerraram o dia da 
melhor forma.

n 

Espetáculo Elemento Árabe

Ensaio aberto 
No dia 14 de novembro, 

realizou-se, no Museu 
do Cante, em Serpa, um en-
saio para o espetáculo musical 
Elemento Árabe. O programa 
Cante Vivo, promovido pela As-
sociação Cultbéria em parceria 
com o Município de Serpa, na 
ocasião, esteve à conversa com 
os autores, bem como com al-
guns cantadores, que integra-
rão o espetáculo.  

O livro do Conde de  Fica-
lho, Francisco de Melo Breyner, 
com o título “Notas Históricas 
acerca de Serpa e o Elemento 
Árabe na linguagem dos Pas-
tores Alentejanos” (Edição de 
1979), despertou esta criação, 
cujo título foi resumido para dar 
nome ao espetáculo: Elemento 
Árabe. 

Trata-se de uma criação ar-
tística que junta ao pastor alen-
tejano o Cante e a proximidade 
entre a cultura alentejana e o 
legado árabe, presentes neste 
sul imenso. 

Conta com a participação (e 
criação) de, para além de Ana 
Santos (violino e Kalimba), Ri-
cardo Falcão (flauta de Tam-
borileiro e percussões), Tó Zé 
Bexiga (Viola Campaniça) e o 
Grupo Coral e Etnográfico da 
Casa do Povo de Serpa. O re-
pertório conta com temas ori-

ginais criados em trabalho de 
residência artística com todos 
os envolvidos e também temas 
do cancioneiro alentejano.

O espetáculo será apresenta-
do na cerimónia oficial do Can-
te Fest, no dia 27 de novembro, 
às 21.00 horas, no Cineteatro 
Municipal de Serpa.  
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Formação

Exercício LIVEX
O Município de Serpa aco-

lheu a ação de qualificação, 
instalação e gestão de Zonas 
de Concentração e Apoio à Po-
pulação (ZCAP) nos dias 11 e 12 
de novembro, que contou com 
as presenças do Presidente da 
autarquia, João Efigénio Palma, 
e do vereador com o pelouro da 
proteção civil, Carlos Alves. 

A ação, que contou com 75 
participantes, teve como obje-
tivo rever alguns dos aspetos 

principais do Manual Técnico 
de Instalação e Gestão das Zo-
nas de Concentração e Apoio à 
População (ANEPC, junho 2020), 
bem como proporcionar um dia 
de exercício prático a todos os 
participantes.

Ministrada por uma equipa da 
Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil, incidiu 
sobre evacuação e alojamento 
de emergência em cenário de 
sismo e tsunami, ativação e ges-

tão de ZCAP e Precauções Es-
pecíficas Covid 19, e teve como 
principais destinatários os servi-
ços municipais de proteção ci-
vil, serviços municipais de ação 
social, Segurança Social, saúde, 
Instituições Particulares de So-
lidariedade Social (IPSS)/ Orga-
nizações Não Governamentais 
(ONG), forças armadas, autori-
dades policiais e bombeiros per-
tencentes aos distritos de Beja e 
de Setúbal. 

A ação contou com 75 participantes

Educação para o humanismo e justiça 

Município distinguido

Serpa recebeu duas men-
ções honrosas no âmbito do 
Prémio Autárquico “Aristides 
de Sousa Mendes e outros 
salvadores portugueses - Ho-
locausto, valores universais, 
humanismo e justiça” - edição 
de 2021, que contou com a 
participação de 44 candidatu-
ras de todo o país.

O Município recebeu as dis-
tinções, no dia 9 de novembro, 

no Palácio das Galveias, pela 
mão da Ministra da Moderni-
zação do Estado e da Admi-
nistração Pública. A cerimónia 
contou ainda com a presença 
e intervenção do Ministro de 
Estado e dos Negócios Es-
trangeiros e de Marta Santos 
Pais, comissária do Programa 
Nunca Esquecer.

A candidatura incluiu dois 
projetos/iniciativas à catego-

ria “Diferenciação, inovação, 
criatividade” tendo, cada um, 
recebido uma menção honro-
sa por parte do júri do prémio. 
A primeira menção honrosa 
destaca a iniciativa das IV Jor-
nadas Municipais da Educa-
ção, edição de 2020, em que o 
tema foram os 75 anos do fim 
do Holocausto, e a segunda, 
o Programa Educativo Educar 
para a Tolerância/Convivência 
e Comunicação entre Cultu-
ras, do projeto Ser(pa)+ Cida-
dão, Ser, Participar e Construir 
Identidades.

Este prémio é uma distinção 
honorífica e de natureza não 
pecuniária entregue às autar-
quias que, por sua iniciativa 
ou em articulação com a so-
ciedade civil, promovam prá-
ticas, programas ou projetos 
de elevado mérito e interesse 
público.

n 

Exercício público

Risco sísmico

O exercício nacional “A Terra Treme” reali-
zou-se no dia 5 de novembro, com a duração 
de apenas um minuto, no qual os participan-
tes executaram os três gestos que salvam: 
baixar, proteger e aguardar. 

A autarquia juntou-se à iniciativa, com dife-
rentes serviços a participarem no exercício.

De carácter público, promovido pela Auto-
ridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil, teve como objetivo alertar para o risco 
sísmico e para a importância de comporta-
mentos simples que os cidadãos devem ado-
tar e que podem salvar vidas.

Protocolo de parceria

Pela Saúde 
Psicológica 

Fruto de um protocolo entre a Ordem dos 
Psicólogos Portugueses e a Câmara Municipal 
de Serpa, ao longo dos meses de novembro e 
dezembro, o Município de Serpa encontra-se a 
divulgar alguns temas de interesse que podem 
melhorar a saúde psicológica. 

A saúde psicológica é uma parte integrante da 
saúde do ser humano, não há saúde sem saúde 
psicológica. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) define-a como um estado de bem-estar 
que permite às pessoas realizar as suas capaci-
dades e potencial, lidar com o stresse normal do 
dia-a-dia, trabalhar produtivamente e contribuir 
ativamente para a comunidade. Está relaciona-
da com a capacidade de utilizarmos as nossas 
competências para gerir os desafios diários 
nos diferentes contextos em que vivemos (por 
exemplo, na escola, no trabalho ou na família).

O eusinto.me é um portal que reúne um con-
junto de informação e recursos de qualidade 
sobre saúde psicológica e bem-estar, baseados 
em evidências científicas da Psicologia, atuali-
zados, fidedignos, gratuitos e acessíveis a todos 
(crianças, jovens, adultos e cidadãos seniores), 
de áreas e temas que se relacionam com o 
bem-estar e a saúde psicológica, como o auto-
cuidado e os estilos de vida saudáveis, as rela-
ções e a sexualidade, o equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional ou o lazer. Mais informa-
ção em https://eusinto.me/. 

Trabalhadores da autarquia participaram no exercício 

Dia de exercício prático
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Emissão especial

Cante Vivo 

O Mercado Municipal de 
Serpa, recebeu, no dia 

24 de outubro, o programa Cante 
Vivo, um projeto promovido pela 
Associação Cultbéria com a par-
ceria do Município de Serpa.

Tratou-se de uma emissão 
especial, realizada em direto, 
com o Grupo Coral de Nossa 
Senhora das Neves, ensaiado 
por Francisco Torrão. 

João Efigénio Palma, presi-

dente do Município de Serpa, 
esteve presente na emissão 
ao vivo do programa. O autar-
ca frisou que a autarquia “está 
sempre disponível para acolher 
grupos de Cante”, destacando 
que “após estes dois anos terrí-
veis, em que todos sentimos na 
pele a situação da pandemia, é 
uma satisfação receber o mais 
recente grupo de Cante Alen-
tejano criado, a prova de que o 

Cante está vivo” e de vitalidade 
deste Património Imaterial.

O Presidente do Município re-
feriu ser um agrado receber o 
Grupo Coral de Nossa Senhora 
das Neves, ensaiado por Fran-
cisco Torrão”, tendo aproveitado 
para saudar a sua presença, e 
agradecer “a dedicação da famí-
lia Torrão à música e em particu-
lar ao Cante”. 

n 

O Presidente do Município participou na emissão em direto

Prova de vinhos

Mercado Municipal
A cozinha experimental 

do Mercado Municipal de 
Serpa acolheu, no dia 29 de 
outubro, uma prova de vi-
nhos, organizada pela Apro-
Serpa - Loja de Vinhos.

Tratou-se de uma oportu-
nidade para apreciar diver-
sos vinhos dos produtores 
do concelho, que teve uma 
componente de ensino, 
onde se falou sobre as fi-
chas técnicas dos diferen-
tes vinhos.

Presente na iniciativa 
esteve também Armando 
Torrão, que animou a tarde 
com o seu saxofone, e vá-
rios elementos do Grupo 
Coral da Academia Sénior 
de Serpa, que proporciona-
ram, aos presentes, um mo-
mento de Cante. 

n 
Vinhos de vários produtores foram apreciados

Em A-do-Pinto

Mostra 
de Doçaria 

Nos dias 11 e 12 de dezembro está prevista a 
realização da VIII Mostra de Doçaria de A-do-
-Pinto, no Salão Polivalente da localidade, orga-
nizada pela União das Freguesias de Vila Nova 
de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio do 
Município de Serpa.

Música e conversas em torno da alimentação 
juntam-se ao melhor da doçaria regional. 

Esta mostra tem entrada livre, sujeita às nor-
mas da Direção Geral de Saúde em vigor à data.

Programação 

11 de dezembro (sábado)
15.00 h – Abertura oficial da VIII Mostra de Doçaria

16.00 h – Conversas Informais com a 
NutricionistaFrancelina Luís sobre Doçaria 
Regional do Baixo Alentejo – Fatos Nutricionais

17.00 h – Atuação do Grupo “Têm Ávondo Modas 
e Cantigas”

21.30 h – Atuação da Banda Cristais da Noite

12 de dezembro (domingo)
10.00 h – VIII Passeio pedestre

10.00 h – Abertura de stands

17.00 h – Espetáculo musical com:

Rancho Coral Feminino Madrigal

Rancho Coral Etnográfico de Vila Nova de S. Bento

Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento

18.00 h – Grupo Musical Cruzeiro

20.30 h – Encerramento da VIII Mostra de Doçaria

Apresentação de livro

Adiamento

A apresentação do livro “Elas estiveram nas 
prisões do fascismo”, agendada para dia 6 de 
novembro, foi adiada para o dia 11 de dezem-
bro, por motivos de força maior. 

A entrada estará sujeita às novas regras 
anunciadas pela DGS. As reservas podem ser 
efetuadas através do número 284 540 290. 

Atuação do Grupo Coral de Nossa Senhora das Neves 

Algumas técnicas de prova explicadas ao público
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Brevemente, as localidades 
de Brinches e Pias passarão a 
contar com oficinas sénior. Para 
já, a oferta formativa é compos-
ta por património e arqueolo-
gia, informática, dança maior, 
Musikando (aulas de viola) e 

Positiva-mente-positiva.
Este alargamento das ofici-

nas sénior às várias freguesias 
do concelho pretende contri-
buir para o enriquecimento do 
conhecimento dos alunos, para 
a promoção do convívio salutar 

entre pares e envelhecimento 
ativo, pontuado pela qualidade 
de vida.  

De frequência gratuita, as 
inscrições decorrem nas respe-
tivas Juntas de Freguesia. 

n

Brinches e Pias

Alargamentos 
das Oficinas Sénior 

Academia Sénior

Cinema 
Francês

Decorreu na Academia Sénior um peque-
no ciclo de Cinema Francês, que teve início 
no dia 28 de outubro, com o filme “La Cage 
Dorée” (A Gaiola Dourada), e prosseguirá, no 
dia 30 de novembro com “Moulin Rouge”, 
numa adaptação do romance “A Dama das 
Camélias”, de Alexandre Dumas Filho.

O ciclo realiza-se dentro dos conteúdos 
programáticos da disciplina de Francês.

Horário pós-laboral

Aulas 
de inglês 

A Academia Sénior tem disponíveis aulas 
de inglês (nível de conversação), às segun-
das-feiras, em horário pós-laboral, das 17.30 
h às 18.30 horas.

Fica o desafio para quem queira aprender 
ou praticar o inglês, independentemente da 
idade, visto as aulas estarem abertas a toda a 
população interessada. 

Para obter mais informações, contacte a 
Academia Sénior através do telefone 284 540 
130, do e-mail academiasenior@cm-serpa.pt 
ou dirija-se às instalações, na Rua Dr. Luís de 
Almeida e Albuquerque, em Serpa.

Dia 11 de novembro, data em 
que se celebrou o Dia de São 
Martinho, os alunos da Acade-
mia Sénior de Serpa desloca-
ram-se a Vidigueira e Vila de 
Frades para assistirem à abertu-
ra das talhas.

De manhã, o programa incluiu 

uma visita ao Museu da Vidi-
gueira e à Adega Cooperativa 
da Vidigueira, onde se realizou 
um momento de prova de vi-
nhos. Após o almoço, o grupo 
deslocou-se ao Centro Interpre-
tativo do Vinho da Talha, em Vila 
de Frades, para assistir à aber-

tura das Talhas e se deliciar com 
uma prova de vinho e degusta-
ção de produtos regionais.

A visita realizou-se no âmbito 
da disciplina de Psicologia Posi-
tiva, em conjunto com a coorde-
nação, e abordou a temática dos 
benefícios do vinho.

Academia Sénior de Serpa

Abertura das talhas

Alunos da Academia Sénior de Serpa em frente ao Museu da Vidigueira 

Abertura das Talhas em Vila de Frades Visita à Adega Cooperativa contou com prova de vinhos

Apresentação do filme “La Cage Dorée”
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Vida literária

Exposição 
sobre Alves Redol 

A inauguração da exposição 
“Horizonte Revelado”, sobre o 
percurso literário de Alves Re-
dol, realizou-se no passado dia 
30 de outubro, na Biblioteca Mu-
nicipal Abade Correia da Serra.

A iniciativa contou com a pre-

sença da vereadora da cultura 
do Município, Odete Borralho, e 
de António Redol, filho do escri-
tor, que deu a conhecer alguns 
factos da vida de Alves Redol, 
apresentou a exposição e con-
versou com os presentes sobre 

o papel da cultura e da literatura 
na vida social e política.

A exposição esteve patente 
ao público até dia 27 de novem-
bro, e foi visitada não só pelo 
público em geral, como pela 
comunidade escolar.

António Redol apresentou a exposição aos presentes

notícias

No dia 20 de novembro, 
a Biblioteca Municipal 

Abade Correia da Serra acolheu 
um encontro literário sobre a 
obra de João Mário Caldeira. 

Durante o período da manhã, 
realizaram-se intervenções do 
Presidente do Município, João 
Efigénio Palma, do represen-
tante da Direcção Regional de 
Cultura do Alentejo, Miguel 
Rego, do representante das 
edições Colibri, Fernando Mão 
de Ferro, a que se seguiram 
uma série de palestras, sobre as 
obras do escritor, proferidas por 

José Mariz, Luís Afonso, Liette 
Oliveira, Paulo Barriga, Martinho 
Marques, Rosa Calado, Francis-
co Bicho e Isabel Estevéns. 

De tarde, a iniciativa contou 
com a presença da vereadora 
da Cultura, Odete Borralho. Pro-
cedeu-se à apresentação do 
livro “Sabina e os mistérios da 
vida – O Alentejo entre as Tradi-
ções e a Mudança”. A iniciativa 
encerrou com um pequeno mo-
mento cultural, no qual o Grupo 
Coral e Etnográfico da Acade-
mia Sénior de Serpa interpretou 
algumas modas.

Fernando Mão de Ferro des-
tacou a enorme sensibilida-
de da escrita de João Mário 
Caldeira, na abordagem das 
grandes causas humanas, 
onde, sem descurar a história 
geral, destaca as vivências 
das gentes e as paisagens do 
Alentejo, as desigualdades 
sociais, os conflitos que gera-
ram ao longo de gerações, as 
tradições e saberes.

De entrada livre, a iniciativa 
foi uma co-organização do Mu-
nicípio de Serpa e das Edições 
Colibri.

Diálogos sobre a obra 

João Mário Caldeira 
Celebração

Festa em 
Santa Iria 

De 21 a 24 de outubro realizou-se a Festa 
em Honra de Santa Iria. As celebrações, in-
tegraram som de rua, iluminações, torneio 
de malha, brincadeiras com vacas, desfile e 
exposição de motociclos, bailes com David 
Pedro e Celso Graciano e uma mega açorda 
a encerrar a festa. 

Na componente religiosa, destaque para a 
procissão das velas, em honra de N. Sra. de 
Fátima, no dia 23, e a procissão acompanha-
da pela Banda da Sociedade Filarmónica de 
Serpa, no dia 24.

A iniciativa, organizada pela Comissão de 
Festas em Honra de Santa Iria, contou com o 
apoio da União das Freguesias de Serpa e da 
Câmara Municipal de Serpa. 

Dia da Música

Banda faz 
arruada 

A Banda da Sociedade Filarmónica de Ser-
pa assinalou o Mês da Música com arruadas 
pela cidade de Serpa, no mês de outubro. 
Após um longo interregno, a Banda retomou 
assim as atuações e arruadas, com público 
a assistir. 

Átrio da Biblioteca acolheu parte da exposição

Biblioteca Municipal com casa cheia para homenagear professor e escritor serpense

Banda saiu à rua para celebrar Dia da Música

Procissão voltou a realizar-se 



8 | Serpa Informação | dezembro 2021

cultura
Prémio Internacional de Serpa

Álbum Ilustrado 

“O primeiro dia… depois do 
fim da pandemia”, de Henrique 
Coser Moreira (Brasil), é a obra 
vencedora da quarta edição 
do Prémio Internacional de 
Serpa para Álbum Ilustrado.

O júri considerou que se dis-
tinguiu pela sua simplicidade e 
delicadeza, abordando o tema 
de uma forma poética, explo-
rando e transformando o mo-
mento de sair de casa em algo 
único e mágico. 

Foram ainda atribuídas men-
ções honrosas às seguintes 
obras: “Mimica” de Inês Ma-
chado (Portugal) e “In diewelt 
hinaus” de Beatrice Dietel (Ale-
manha). 

Esta edição contou com 162 
candidaturas de 20 países e 
territórios (Alemanha, Argen-
tina, Áustria, Brasil, Canadá, 
Colômbia, Coreia do Sul, Escó-
cia, Espanha, Estados Unidos, 
França, Holanda, Luxembur-
go, Macau, México, Noruega, 
Reino Unido, Itália, Portugal e 
Taiwan). 

O júri, constituído por Joana 
Estrela, autora/ilustradora de 
nacionalidade portuguesa, por 

Yara Kono, em representação 
da editora Planeta Tangerina, 
e por Paula Estorninho, repre-
sentante do Município de Ser-
pa, procurou livros que se des-
tacassem pela originalidade, 
não só na narrativa como nas 
ilustrações, pelo equilíbrio en-
tre imagem e texto, pela força 
da história e pela capacidade 
de inovação. 

O álbum premiado será pu-
blicado em língua portuguesa 
pela editora Planeta Tangeri-
na e o seu autor recebe 4 000 
euros, correspondendo 1 500 
euros relativos a adiantamento 
de direitos de autor. A entrega 
do prémio e o lançamento do 
livro encontram-se previstos 
para maio de 2022, em Serpa. 

O Prémio Internacional de 
Serpa para Álbum Ilustrado é 
uma iniciativa da Câmara Mu-
nicipal de Serpa e da editora 
Planeta Tangerina. De periodi-
cidade bienal, tem como obje-
tivos fomentar e desenvolver 
a qualidade literária e artística 
do álbum ilustrado e estimular 
a criação de novos projetos 
nessa área. 

Yara Kono e Joana Estrela destacam qualidade da obras distinguidas

Algumas ilustrações do álbum vencedor, “O primeiro dia... depois do fim da pandemia”

Membros do júri analisaram as mais de 160 obras a concurso

Reunião do júri para apreciação das obras, decorreu no Museu do Cante
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cultura
Património (I)Material do Concelho de Serpa 

Concurso de fotografia
O júri do concurso de fotografia “Patrimó-

nio (I)Material do Concelho de Serpa” re-
uniu no dia 15 de novembro, no Museu do Cante. 
Composto pelos fotógrafos Rui Cambraia e Ni-
cola Di Nunzio e pela vereadora do Município 
com o pelouro da Cultura, Odete Borralho, ana-
lisaram 48 fotografias de 12 participantes, tendo 
decidido atribuir os seguintes prémios:
1.º Prémio (autor/obra): João Pedro Costa/Hidro 
Mós, azenha da Amendoeira, Serpa;
2.º Prémio (autor/obra): Maria Luísa Currito/Igre-
ja Nossa Senhora das Pazes e a via láctea, Vila 
Verde de Ficalho;
3.º Prémio (autor/obra): Wiro Van Vilsteren/Dilú-
vio de tempos. Igreja Santa Maria, Serpa.

Decidiu ainda atribuir as seguintes menções 
honrosas individuais:
Luís Miguel do Espírito Santo/Cante II, Serpa;
Sara Alexandre Macareno/O moinho e as estre-
las, Serpa;
Luís Pinheiro da Silva/A espantosa realidade das 
coisas é a minha descoberta de todos os dias, 
Serpa.

A entrega dos prémios e a inauguração da ex-
posição está agendada para o dia 4 de dezem-
bro, sendo que ficará patente na Biblioteca Mu-
nicipal de Serpa até ao dia 31 de dezembro.

Fotografia da azenha da Amendoeira arrecadou o primeiro lugar

Igreja de N. S. das Pazes e via láctea obtiveram o segundo lugar

Vislumbre da Igreja de S. Maria e da Torre do Relógio garantiram o terceiro lugarMembros do júri em apreciação das obras concorrentes
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cultura

O Alto de São Gens, em Serpa, foi o 
espaço escolhido para “A Revolução 
Somos Nós”, no dia 6 de novembro.

Tratou-se da apresentação de um pro-
jeto educativo e criativo que colocou em 
diálogo os alunos de música do Conser-
vatório Regional do Baixo Alentejo com 
os alunos de têxteis da Escola Artística 
António Arroio (Lisboa), na criação de um 
concerto que representou também uma 
intervenção visual no espaço natural. 

Enquanto os alunos de música des-
construíram melodias alentejanas, 
procurando nas suas entrelinhas ca-
minhos alternativos, os alunos de têx-

teis exploraram a matéria tradicional 
do Baixo Alentejo, para conceber uma 
visão para a música e o lugar onde o 
concerto se realizou, construindo um 
diálogo entre memória, geografias, 
música, têxteis e natureza.

O concerto, concebido por John Ro-
mão, teve direção musical de João Nu-
nes e Pedro Augusto e contou com a 
parceria do Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo e Escola Artística Antó-
nio Arroio. O Futurama – Ecossistema 
Cultural e Artístico do Baixo Alentejo 
conta com a parceria do Município de 
Serpa. 

Concerto em Serpa 

A Revolução 
Somos Nós

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Faca em ferro com cabo 
de osso decorado

Para ilustrar a última Peça do Mês de 2021 foi es-
colhido um artefacto de Época Islâmica. Trata-se de 
uma faca com cabo em osso, do século XI, provenien-
te do sítio arqueológico da Cidade das Rosas. Apesar 
deste sítio ser mais conhecido pela sua ocupação em 
época romana, também foi habitado por comunida-
des camponesas durante o período islâmico, facto 
revelador da importância e potencial deste território 
para a exploração agrícola. 

A faca é constituída por lâmina e haste para enca-
bamento em ferro e um cabo, elaborado em osso de 
um animal, que se encontra decorado. A decoração é 
constituída por duas linhas paralelas incisas grava-
das na vertical, com o espaço entre ambas preenchi-
do por duas linhas oblíquas cruzadas, formando uma 
espécie de “X” ladeado por moldura. 

O osso foi frequentemente utilizado para o fabrico 
de cabos de facas, punhais e outros utensílios desde 
tempos antigos, quer em peças de uso quotidiano, 
quer de caráter mais simbólico. 

A faca da Cidade das Rosas é um objeto utilitário, 
mas que ao mesmo tempo reflete as tradições deco-
rativas comuns presentes no mundo islâmico do Sul 
da Península Ibérica. 

Faca em ferro com cabo de osso decorado. Época Islâmica, 
proveniente do sítio arqueológico Cidade das Rosas (Serpa, 
Salvador e Santa Maria).
Museu Municipal de Arqueologia

Alexandra Parente, enge-
nheira agrónoma, e Miguel 
Moreira, ator e encenador, 
foram os protagonistas da 
Constelação da Fisicalidade, 
realizada em Serpa, no Merca-
do municipal, no dia 6 de no-
vembro. A organização foi uma 
parceria Futurama e Câmara 
Municipal de Serpa. 

n 

Futurama

Constelação 
da Fisicalidade
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Na noite de 29 de outu-
bro, subiu ao palco do 

Cineteatro Municipal de Serpa 
a peça “Silêncios e Tanta Gen-
te”, que pretendeu dar voz à 
vida das vítimas de tráfico hu-
mano, às muitas pessoas que, 
em busca de uma vida melhor 
se vêem traídas, transforma-
das em mercadoria que é ven-
dida, comprada e trocada, pri-
vada de liberdade e sujeita ao 
silêncio e à tortura. 

Antes da apresentação, o 
Presidente da autarquia, Efigé-
nio Palma, subiu ao palco para 

referir a importância do tema 
no atual contexto, e particu-
larmente na região, “em que 
somos confrontados com no-
ticias de tráfico de seres hu-
manos e com a existência de 
situações de escravatura, em 
que as principais vítimas são 
as mulheres, mas também to-
dos aqueles que na procura 
de uma vida melhor, caem nas 
garras de redes organizadas 
de tráfico humano”.

A iniciativa, incluída no pro-
jeto “Para Além do Amor”, pro-
movido pelo Movimento De-
mocrático de Mulheres (MDM), 

foi uma parceria entre a Bouti-
que da Cultura, o MDM e a Câ-
mara Municipal de Serpa. 

cultura

Musibéria

Espetáculo 
interdisciplinar 

Nunca Mais Um Outro Agora, uma criação in-
terdisciplinar de Bruna Carvalho, configurada 
para quatro intérpretes, um músico instrumen-
tista de concertina e um desenhador de luz, foi 
apresentada no dia 6 de novembro, no Musibéria.

A criação desenvolveu-se a partir da investiga-
ção sobre o tempo, numa perceção pragmática, 
- no ritmo e na métrica dos movimentos visuais 
e sonoros -, e numa dimensão transcendente e 
abstrata, de uma linha temporal sem fraturas en-
tre passado, presente e futuro, onde tudo flui e 
se entrelaça. 

Ciclo de teatro

Cenas de Novembro

Oficina e espetáculo

Cecilia 
Colacrai 

Cecilia Colacrai apresentou, no dia 13 de no-
vembro, no Auditório Musibéria, em Serpa, o 
espetáculo de dança R.A.V.E. - Revolutionary 
Agglomeration for Voluntary Extermination.

Sozinha em palco, indagou, através do gesto, o 
nosso instinto de preservação e explorou a finitu-
de e os devires da nossa espécie. A partir de uma 
intensa relação com a vibração sonora, evocou a 
primitividade para desdobrar uma variedade de 
estados físicos, demonstrando uma plasticidade 
extraordinária, levando o seu corpo ao limite para 
nos fazer imaginar novos princípios.

No dia 10, Cecilia dirigiu uma oficina de dan-
ça, também no Musibéria, sob o mote dos Ter-
ritórios Comuns, que propôs um encontro em 
torno da ideia de “o comum” através da dança. 
Na atividade problematizou-se a possibilidade 
de gerar espaços de jogos onde a singularidade 
de cada indivíduo realce o coletivo, e vice-ver-
sa, para criar um código comum, construindo um 
território compartilhado, ativo e flexível, aberto à 
possibilidade de ser constantemente modificado 
e redesenhado entre um grupo de pessoas em 
movimento.

n 

A companhia de Teatro Baal 
17 levou a placo a sétima edição 
do ciclo de teatro Cenas de No-
vembro. Decorreu entre 5 e 21 
de novembro, composta por pe-
ças dirigidas para o público em 
geral e para a infância/família. 

Para o público em geral rea-

lizaram-se “Vai vem”, pela Gato 
SA, “Relatório da Coisa”, pela 
Mákina de Cena e “Caldo Verde”, 
pela Krisálida.

Para a infância/família, “Fado 
Mimado”, pela D’Orfeu, “Aldeba-
rã”, pela Terra Amarela e “Peeak 
a boo”, por Catarina Caetano e 

Nuno Borda d´Água.
Trata-se de um encontro que 

pretende contribuir para apro-
ximar a população da criação 
cultural, ao trazer a Serpa es-
petáculos de teatro de vários 
criadores, cativando vários pú-
blicos, incluindo o infantil. 

Peça abordou o tráfico humano

Dar voz às vitimas de tráfico 

Silêncios e Tanta Gente 
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desporto

A equipa de Ténis de Mesa do Luso Serpen-
se cumpriu, no último fim de semana de outu-
bro, a 3.ª jornada do Campeonato Nacional da 
2.ª Divisão de Honra defrontando em Serpa a 
equipa B do Sporting Clube de Portugal. 

Depois de duas horas e 40 minutos de jogo 
os atletas serpenses (João Bentes, Edilson Ro-
drigues, Amadeo Asensio e Carlos Nunes) fo-
ram mais fortes e venceram por 3-2. 

Depois de uma derrota com o Top Spin de 
Sintra e de mais uma vitória por 3-2 no Está-
dio da Luz contra o Benfica, o Luso Serpen-
se ocupa o 3.º lugar da classificação com os 
mesmos pontos que o Vitória de Setúbal e Top 
Spin, enquanto que em 1.º lugar vai o Benfica, 
logo seguido pelo CTM da Câmara de Lisboa. 
Os dois últimos lugares da classificação são 
ocupados pelo Sporting B e pelo Goliaz de S. 
Brás de Alportel.

Ténis de Mesa

Luso vence Benfica 
e Sporting B 

Equipa da casa bateu Benfica e Sporting

Reabertura 

Piscina 
Coberta

A Piscina Municipal Coberta, em Serpa, rea-
briu ao público no dia 2 de novembro. O equipa-
mento, que esteve fechado ao público devido à 
pandemia de Covid 19, voltou a estar ao serviço 
da população.

No âmbito do cumprimento das orientações 
da Direção-Geral de Saúde, não será possível a 
utilização dos balneários, e é necessária a uti-
lização de máscara nas zonas de passagem e 
instalações sanitárias. 

Torneio Internacional de Veteranos

António Bentes 
venceu em Ayamonte 

Realizou-se em Ayamonte o 
já habitual Torneio Internacional, 
em Ténis de Mesa, que teve este 
ano a presença de atletas de 
várias nacionalidades entre as 
quais jogadores de Porto Rico e 

Costa Rica para além de espa-
nhóis e portugueses. O Torneio 
de excelente nível contou com a 
presença de 12 atletas de Serpa 
que tiveram um comportamento 
meritório, com realce para Antó-

nio Bentes, que venceu a prova 
de Veteranos, e para Edilson Ro-
drigues que, em seniores, atingiu 
as meias finais da prova, tendo 
sido eliminado por Eduardo San-
chez de Porto Rico. 

Atletismo 

Trail de 
Ficalho

Realizou-se, no passado dia 7 de novembro, a 
primeira edição do “Trail de Ficalho – Vila Verde 
de Ficalho”. O evento, com o objetivo de ser uma 
prova acessível a todos os trail runners, integrou 
três provas: uma caminhada 10 quilómetros, um 
trail curto, de 14 quilómetros e um trail longo, de 
23 quilómetros. 

A prova decorreu inteiramente na freguesia 
de Vila Verde de Ficalho, com partida e chega-
da na Praça Conde de Ficalho, tendo contado 
com a participação de 280 atletas. 

A organização, do Motoclube de Vila Verde 
de Ficalho “Os zangões do Chança”, contou com 
o apoio do Município de Serpa

O atleta serpense subiu ao pódio em Ayamonte

Foto de arquivo, CMS
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desporto
Correr por uma causa

Corrida 
Sempre Mulher

O Pavilhão Carlos Pi-
nhão, em Serpa, re-

cebeu, no dia 9 de novembro, 
um torneio de boccia sénior, 
organizado pela Câmara Mu-
nicipal de Serpa.

Participaram nesta iniciati-
va 50 seniores, provenientes 
das localidades de Vila Verde 
de Ficalho, Vila Nova de São 
Bento, Santa Iria, Vales Mor-
tos, Brinches e Serpa.

Das 15 equipas em com-
petição, a que arrecadou o 
galardão foi composta por 
Francisca Preto, Maria Floriza 
e Idália Rações. Todos os pra-
ticantes receberam um certi-
ficado de participação.

A equipa vencedora e o 
participante com mais idade, 
tiveram direito a taças co-
memorativas, e as equipas 
classificadas em segundo, 
terceiro e quarto lugares, a 
medalhas, entregues pelo 
presidente do Município, João 
Efigénio Palma, e pelo verea-
dor do pelouro, Carlos Alves. 
No final, um pequeno magus-
to, rematou esta iniciativa da 
melhor forma. 

n 

Boccia sénior

Torneio de São Martinho 

O Município de Serpa associa-se mais uma 
vez à Corrida Sempre Mulher Virtual de Na-
tal, uma iniciativa solidária para com a Asso-
ciação Portuguesa de Apoio à Mulher com 
Cancro da Mama.

Uma caminhada ou corrida, em segurança 
e num local à escolha do participante, de 24 
a 31 de dezembro, é a proposta. 

O valor de cada inscrição, 12 euros, rever-
te para a Associação Portuguesa de Apoio 
à Mulher com Cancro da Mama. Todos os 
participantes têm direito a um kit composto 
por saco-mochila e t-shirt da Corrida Sempre 
Mulher Virtual Natal.

Em Pias

Caminhada de São Martinho 
No dia 14 de novembro rea-

lizou-se, em Pias, a caminha-
da de São Martinho, no âm-
bito do plano municipal de 
caminhadas “Vamos conhe-
cer o concelho… a pé”.

Participaram 41 caminhan-
tes nesta atividade marcada 
pelo bom tempo, pelas pai-
sagens pontuadas pela vinha 
e pelo convívio. 

Organizada pela Câmara 
Municipal de Serpa, contou 
com o apoio das Juntas e 
Uniões de Freguesia do con-
celho. 

n 

Presidente do Município entregou troféus

Torneio de Boccia, organizado pelo Município, foi muito participado

Entre olivais e vinhas, atividade encantou os caminhantes
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Instalação de estrutura de ensombramento

obras

A instalação de uma es-
trutura de ensombra-

mento no parque infantil da 
Escola Básica e Jardim de In-
fância de Vale de Vargo terá 
início em breve.

Esta estrutura, que corres-
ponde a uma área de 443 me-
tros quadrados ensombrados, 
pretende contribuir para a prá-
tica educativa de qualidade, 

ao dotar a escola de melhores 
condições de conforto e segu-
rança, permitindo um melhor 
aproveitamento do espaço por 
parte das crianças ao longo do 
dia e do ano, e devido às con-
dições climatéricas da região 
e respetiva exposição solar do 
espaço de recreio. 

Este equipamento escolar 
foi igualmente alvo de bene-

ficiação no espaço exterior, e 
ambas as intervenções, que 
representam um investimento 
de 23 532 euros, foram can-
didatadas ao programa de 
Requalificação das Infraes-
truturas Educativas - fase III, 
comparticipado pelo Feder no 
âmbito do Alentejo 2020.

n 

Ensombramento

Escola de Vale de Vargo
“Um sentido certo” 

Reciclar 
melhor

A maioria dos portugueses diz que separa re-
síduos em casa, mas será que sabe dar o sentido 
certo aos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 
(EEE) em fim de vida?  Como garantir a recicla-
gem de torradeiras, televisões, telemóveis, frigo-
ríficos ou até de uma simples lâmpada?

O site www.reciclarnosentidocerto.pt tem in-
formação sistematizada e de fácil consulta para 
que não restem dúvidas sobre a reciclagem de 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletróni-
cos (REEE).

Quais os locais certos para a entrega de REEE?
No Município de Serpa há pontos de recolha 

na Escola Secundária de Serpa, Escola Básica 
de Vila Verde de Ficalho, Escola Básica de Vila 
Nova de São Bento e Mercado de Vila Nova de 
S. Bento. 

A Câmara Municipal de Serpa oferece ainda 
um serviço gratuito de recolha de monos do-
mésticos (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. 

Comparticipada pelo 
Município

Campanha de 
esterilização

No âmbito da campanha de esterilização de 
cães e gatos, Serpa contribuiu até ao momento 
com 40 por cento das esterilizações, na área 
de intervenção da Cagia, de entre os 11 muni-
cípios abrangidos.

Este valor deverá subir, visto a campanha 
continuar, até atingir o valor orçamentado para 
o efeito.

A Câmara Municipal de Ser-
pa informa que, na sequência 
da realização de podas na 
cidade de Serpa, os serviços 
de ambiente verificaram a ne-
cessidade de substituição de 
algumas árvores pouco sau-
dáveis e que podem repre-
sentar perigo para pessoas 
e bens. Assim, serão substi-
tuídas algumas árvores nas 
ruas dos Namorados, Dr. Luís 
de Almeida e Albuquerque e 
José Maria da Graça Afreixo, 
em Serpa.

n 

Segurança em primeiro

Substituição de árvores
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Serpa
> Bairro de São Francisco, execução de 

muro

> Museu do Cante, conservação da 
cobertura do edifício

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Edifícios municipais, limpeza de 
algerozes 

> Rua do Águio, instalação de válvula de 
seccionamento

> Rua das Amendoeiras, requalificação

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção 

> Estrada Municipal 514, limpeza e corte de 
ervas

Brinches

> Largo 5 de Outubro, colocação de 
bancos e pilaretes

> Caminho Municipal 518, reparação de 
passagem hidráulica

Pias
> Reparação de linhas de água

______________________________________________

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 dezembro realiza-se, no dia 9, 
uma reunião pública da Câmara Municipal, 
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 03 | Farmácia SERPA JARDIM
04 a 10 | Farmácia CENTRAL
11 a 17 | Farmácia SERPA JARDIM
18 a 24 | Farmácia CENTRAL
25 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

Vila Nova de São Bento

> Edifício do pré-escolar, intervenções de 
conservação 

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

> Reparação de caminhos

Vale de Vargo
> Escola primária, colocação de 

gradeamento e sombreamento 

> Passagem hidráulica, execução 

> Reparação de caminhos

A-do-Pinto
> Reparação de caminhos

Vila Verde de Ficalho

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

Concelho
> Poda de árvores

> Execução de ramais de água e 
saneamento 

21 de outubro
a 17 de novembro:

Temperatura máxima: 25,8°C 
registada a 26 de outubro  

Temperatura mínima: 4,8°C 
registada a 7 de novembro

Precipitação Total acumulada 
17,4l/m2

Dados da Estação 
MeteoAlentejo de Serpa 
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

Programação de Natal . CONCELHO
1 de dezembro a 15 de janeiro . Consultar programa próprio . Entrada livre
Música, teatro, animação infantil, mercadinho e muito mais
Org.: Câmara Municipal de Serpa

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 2, 9, 16 e 23 .  12.00 horas 

> Exposição VII Concurso de Fotografia 

   “Património (I)Material do Concelho de Serpa

   De 4 a 31  .  10.00 h às 13.00 h e das 14.30 h às 19.00 h

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 4 aos 10 anos
Dia 11 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição 

> Elas estiveram nas prisões do fascismo . Apresentação de livro 
 Dia 11  .  16.00 horas 
 Org.: URAP e Câmara Municipal de Serpa

> Chá das Cinco .  Clube de Leitura 
Dia 14  .  17.00 horas . Duração 45m
Inscrições através do telefone 284 540 290
Org.: Academia Sénior e Câmara Municipal de Serpa

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dia 18  .  11.00 horas 

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

> Espetáculo de dança . Vasto de Amélia Bentes
Dia 4 . 18.30 horas . M/06 anos . Auditório Musibéria
Entrada gratuita. Reservas através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 3 
de dezembro.

> Espetáculo de Música . Livros de João Afonso 
Dia 11 . 18.30 horas . M/06 anos . Auditório Musibéria
Entrada gratuita. Reservas através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 
10 de dezembro.

> Mostra dos Laboratórios de Dança e Música Musibéria
Entre dia 13 e dia 18 . 18.30 horas . M/06 anos . Musibéria
Entrada gratuita. Reservas através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 
12 de dezembro.

VIII Mostra de Doçaria  . A-DO-PINTO 
Dias 11 e 12  . Salão Polivalente . Consultar programa próprio
Entrada livre, sujeita às normas da Direção Geral de Saúde
Org.:: União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo
Apoio: Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO

FUTEBOL. CONCELHO

Dia 01 – Parque Desportivo de Pias 
10.30 h – Piense SC – CF Vasco da Gama – Infantis

Dia 04 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – SC Cuba – Benjamins

Dia 04 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – Moura AC – Benjamins
15.00 h – FC Serpa B - Barrancos FC – Seniores

Dia 05 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – Barrancos FC – Juvenis
15.00 h – CF União Serpense – GD Renascente – Seniores
Dia 05 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – SC Cuba – Seniores

Dia 11 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – SC Cuba – Infantis

Dia 11 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – Barrancos FC – Infantiss

Dia 12 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h – FC Serpa – LG Moncarapachense – Seniores

agenda cultural e desportiva
Dia 18 – Parque Desportivo de Pias 
10.30 h – Piense SC – GD Amarelenjense – Infantis

Dia 18 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – CD Beja - Benjamins
15.00 h – CA Aldenovense – CDR Salvadense – Seniores

Dia 18 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa – Despertar SC – Benjamins

VOLEIBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 12 – 16.00 h – CCP Serpa – Juventude SC– Seniores

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 20 – 15.00 h – CCP Serpa – Costa d´Oiro - Juvenis
                17.30 h – CCP Serpa – 1.º Dezembro – Seniores

FUTSAL . Pavilhão Desportivo Municipal . VILA NOVA DE S. BENTO
Dia 17 – 21.00 h – CA Aldenovense – NS Moura

TENIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA

Dia 18 – 15.00 h – CP Serpa – CTM Setúbal - Seniores

               18.00 h – Luso Serpense – Goliaz TTC – Seniores

GENTE EM MOVIMENTO . CONCELHO  
Org.: Câmara Municipal de Serpa

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, sujeito a inscrição

Natação sénior
> Segundas e quartas-feiras, das 11.30 h às 12.30 horas

Tertúlia “Os valores da ética 
e igualdade de género no Desporto” . SERPA / PIAS
Dia 3
Serpa, Cineteatro Municipal . 9.30 h | Pias, Salão Polivalente .  11.00 h
Org.:  Município de Serpa, Associação de Futebol de Beja e Federação Portuguesa de Futebol 

Desporto no Feminino . SERPA / PIAS
Dia 3 . Treino aberto de futebol feminino 
Pias – Parque de Jogos 1.º de Maio, 14.30 h 
Serpa – Parque desportivo (relvado natural), 16.00 h
Org.:  Município de Serpa, Associação de Futebol de Beja e Federação Portuguesa de Futebol 

Vamos conhecer o concelho… a pé . A-DO-PINTO
Matagais Mediterrânicos
Dia 12 . 9.00 h
Inscrições até ao dia 9 de dezembro, no Gabinete de Movimento 
Associativo, Desporto e Juventude – Praça da República, em Serpa, 
através dos telefones 284 540 129 e 964 523 143, por email: 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

| Iniciativas sujeitas às novas regras impostas pelo Estado de 
Calamidade com efeito a partir de 1 de dezembro de 2021 |


