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notícias
Serviço Municipal

Proteção Civil
A autarquia, reconhecendo a importância da 

intervenção e do desempenho do Serviço Mu-
nicipal de Proteção Civil, inscreveu nas Gran-
des Opções do Plano e no orçamento para 
2022 a melhoria do desempenho operacional, 
atividades administrativas e de planeamen-
to do Serviço Municipal de Proteção Civil.  A 
mudança de instalações e a aquisição de uma 
viatura operacional estão entre as melhorias 
equacionadas para este ano. 

O vice-presidente do Município, Carlos Al-
ves, esclarece que “foram atribuídas mais 
competências aos órgãos municipais em ma-
téria de proteção civil, pelo que a autarquia 
está a fazer um esforço para dotar o serviço 
de melhores condições”. 

Para além dos dois técnicos com que conta 
atualmente, será reforçada com um adminis-
trativo, para apoio.

As instalações passarão a funcionar no CA-
DES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico de Serpa, o “que permitirá a ex-
pansão para duas salas, uma para receção e 
parte administrativa, e outra polivalente, para 
planeamento, controlo, apoio à decisão e 
coordenação, que poderá acolher reuniões de 
trabalho e onde o sistema de resposta estará 
preparado para atender a situações de catás-
trofe ou outro tipo de intervenção”, elucida 
Carlos Alves. 

O autarca acrescenta ainda que em termos 
logísticos, se irá “proceder à aquisição de uma 
viatura tática 4x4, equipada com sistema de 
rádio, e outras valências necessárias para si-
tuações de emergência e outras situações 
previamente programadas”. 

Entrada faz-se pelas traseiras do Centro de Saúde 

A Câmara Municipal de Ser-
pa deliberou reforçar o apoio 
anual aos Bombeiros de Ser-
pa com o intuito de permitir a 
constituição de uma segunda 
equipa de intervenção perma-
nente. A alteração expressiva 
nos valores protocolados com 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ser-
pa, proposta em reunião de 
Câmara de dia 16 de fevereiro, 
foi aprovada por unanimidade.

João Efigénio Palma, Presi-
dente da Câmara Municipal, 
recorda que existe, desde 
2019, um protocolo entre o 
Município e a Associação Hu-
manitária de Bombeiros Vo-
luntários de Serpa, no valor 
de 85 mil euros anuais, “com 
o objetivo de que a Câmara 
possa apoiar os Bombeiros”. 
Uma parte do montante tem 
sido diretamente canalizada 
para o pagamento de 50 por 
cento das despesas da equipa 

de intervenção permanente 
(cerca de 30 mil euros), com-
posta por cinco elementos, 
“sempre pronta a acorrer a um 
incêndio, um acidente ou uma 
situação de emergência”, refe-
re o autarca. 

Além deste apoio, o protoco-
lo previa ainda uma verba de 
cerca de 55 mil euros para que 
os Bombeiros pudessem rea-
lizar investimentos em equi-
pamentos, nomeadamente na 
aquisição de ambulâncias.

“Os bombeiros transmiti-
ram à Câmara a necessidade 
de criação de uma segunda 
equipa de intervenção perma-
nente, e solicitaram o nosso 
apoio”, refere João Efigénio 
Palma, acrescentando que 
“obviamente decidimos refor-
çar o protocolo, passando de 
85 mil euros para um total de 
140 euros anuais”.

Assim, o apoio aos Bombei-
ros de Serpa aumentou em 55 

mil euros por ano, passando 
agora a autarquia a suportar 
50 por cento da remuneração 
de duas equipas de interven-
ção permanente, no total de 
72 mil euros. O apoio ao inves-
timento também aumenta em 
mais 13 mil euros.

O Presidente da autarquia 
frisa ainda que o protocolo não 
se esgota neste apoio, estan-
do previstos “apoios pontuais, 
conforme as necessidades”. 
Estão igualmente previstas 
“ações de sensibilização con-
juntas entre os Bombeiros 
Voluntários e o Serviço de 
Proteção Civil da autarquia”, 
para situações que possam 
ocorrer, bem como “uma série 
de benefícios diretos para os 
próprios bombeiros, nomea-
damente isenções em termos 
de IMI, isenções ou reduções 
na taxa de água e em ativida-
des da Câmara, como forma 
de incentivar o voluntariado”. 

Reforço dos valores protocolados

Apoio aos Bombeiros

Alteração do local 

Vacinação 
Covid 19

A Autoridade Local de Saúde informa que, 
a partir do dia 1 de março, a vacinação de-
correrá nas instalações do Centro de Saúde 
de Serpa (entrada pelas traseiras), às segun-
das e quintas-feiras, entre as 14.00 h e as 
16.00 horas.

Poupe água

Campanha de sensibilização

A água, como todos sabe-
mos, é um recurso essencial à 
vida de todos os seres. Infeliz-
mente, também é um recurso 
escasso e por isso é urgente 
poupar, utilizar eficientemente 
e se possível reutilizar águas. 
Na agricultura já se começam 
a ter que adotar medidas de 
redução de consumos de água 

de maneira a que seja possível 
garantir o abastecimento hu-
mano.

A água é essencial para a 
nossa vida, faz parte do nosso 
dia-a-dia e é fundamental para 
que as empresas da região de-
senvolvam a sua atividade. Por 
tudo isto, é necessário melhorar 
a forma como a utilizamos.

O Município de Serpa, des-
de há largos anos, vem apre-
sentando regularmente cam-
panhas de sensibilização para 
consciencializar os munícipes 
para esta realidade e irá nova-
mente fazê-lo, neste ano parti-
cularmente difícil em termos de 
reservas de água.

n
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A
os poucos, vamos regres-
sando às atividades de um 
quotidiano com alguma 
normalidade, não esque-
cendo que é ainda neces-

sário adotar algumas medidas de proteção.

Após a Feira do Queijo, ainda que rea-
lizada num formato diferente e mais pe-
queno, e com a expectativa da continua-
ção da evolução favorável da pandemia, 
estamos já a preparar o Cortejo Histórico 
e Etnográfico, momento alto das festas do 
concelho e que conta com o envolvimento 
de centenas de figurantes, num movimen-
to voluntário e empenhado com a comu-
nidade, participação imprescindível e que, 
desde já, agradecemos. 

Com efeito, no nosso concelho, a Páscoa 
marca o início de um ciclo de festividades 
em quase todas as localidades, refazen-
do-se anualmente uma tradição popular 
e religiosa que, para além de assinalar a 
Primavera, é um ponto de encontro das 
famílias e dos amigos. A Festa de Nossa 
Senhora de Guadalupe é a primeira des-
te período, numa agenda preenchida que 
terminará em maio, dando lugar, depois, 
aos Santos Populares e ao Verão.

Esperamos que neste ano de 2022, este 
calendário se possa cumprir, e mesmo 
com todas as dificuldades, possamos vol-
tar a festejar, manter as tradições, estimu-
lando as amizades e o companheirismo e 
exaltando o nosso saber fazer e receber. E, 
por isso, é tempo de caiar as casas, perpe-
tuando a brancura das fachadas que nos 
é característica, tempo de florir os nossos 
quintais e as nossas ruas. Da nossa par-
te estamos a trabalhar para, em conjunto 
com a população, assinalarmos estes dias 
de festa com um conjunto de ações que 
certamente irão contribuir para um con-
celho que sabe tão bem receber e dar o 
melhor que tem. 

n

EDITORIAL
RETOMAR A 
NORMALIDADE 
POSSÍVEL 

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

27, 7 milhões de euros 

Grandes Opções 
do Plano

As Grandes Opções do 
Plano e o orçamen-

to para o Município de Ser-
pa, para o ano de 2022, foram 
aprovados em sessão da As-
sembleia Municipal de Serpa, 
realizada no passado dia 25 de 
fevereiro.

O orçamento para o ano 
2022 tem uma dotação global 
de 27 762 400 euros, o que 
representa um aumento de 
cerca de dois milhões relativa-
mente ao orçamentado para o 
ano passado. 

As despesas com pessoal 
são uma das rúbricas cujo au-
mento é significativo, rondando 
um aumento de 900 mil euros.

De destacar, no Plano Pluria-
nual de Investimentos, o inves-
timento na obra de ampliação 
do cemitério de Serpa, cujo 
montante inscrito ronda os 130 
mil euros; o aumento de capital 
na Resialentejo, com a inscri-
ção de mais 92 mil euros; e ain-
da o aumento da componente 
fixa de água e saneamento, a 
pagar à AgdA (Águas Públicas 
do Alentejo), que se traduz 
num valor de 237 mil euros.

Uma das rúbricas cujo mon-
tante aumentou, é a referente à 
obra da Escola Secundária de 
Serpa. A autarquia já assinou 

o protocolo de colaboração 
com o Ministério da Educação, 
e prevê-se que a intervenção 
neste equipamento ronde os 
3,5 milhões, sendo que há re-
partição de encargos ao longo 
de dois anos.

O documento assume 
“uma postura de confiança no 
combate à desesperança e 
de resposta aos desafios da 
pandemia, com o objetivo de 
combater o medo, proteger a 
saúde e os direitos, contrariar o 
isolamento e promover o gosto 
e a alegria de viver”.

A estratégia definida as-
senta em quatro princípios 
essenciais, designadamente 
a unidade para a defesa dos 
interesses das populações; a 
informação e o contacto per-
manente com os munícipes; 
o reconhecimento dos traba-
lhadores da autarquia como 
tendo um papel fundamental 
na resolução dos problemas 
e necessidades das popula-
ções, bem como a dedicação, 
a competência, a isenção, a in-
corruptibilidade e a fidelidade 
aos ideais democráticos e ao 
projeto nacional que a Consti-
tuição consagra na defesa dos 
valores de Abril.

Este Plano segue uma lógica 

de continuidade com os man-
datos anteriores, assumindo 
para os próximos quatro anos 
o compromisso de promover 
ações que desenvolvam a edu-
cação, a cultura e o desporto 
como pilares estruturantes do 
desenvolvimento pessoal e 
comunitário; apoiar o desen-
volvimento económico com a 
melhoria de espaços e ações 
que capacitem os empresá-
rios e os trabalhadores; realizar 
uma gestão que assegure a 
construção de espaços urba-
nos humanizados e dotados 
de equipamentos e de projetos 
que potenciem o bem-estar 
coletivo; fomentar uma política 
local de salvaguarda do patri-
mónio e de defesa e valoriza-
ção do ambiente; defender e 
reivindicar o carácter público 
da prestação dos serviços bá-
sicos.

De referir ainda que o valor 
previsto para a receita prove-
niente do Orçamento de Esta-
do é igual ao do ano passado. 
Contudo, não havendo à data, 
a aprovação do Orçamento de 
Estado, o Município estabele-
ceu como referência, o mon-
tante proposto no orçamento 
entretanto chumbado pela As-
sembleia da República. 

Uma das novidades deste orçamento é a inscrição da obra de ampliação do cemitério de Serpa
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Retoma das aulas presenciais

Academia 
e Oficinas Sénior

As aulas presenciais na Aca-
demia Sénior de Serpa foram 
retomadas no dia 7 de fevereiro, 
e têm vindo a registar uma boa 
afluência e assiduidade por par-
te dos alunos. 

As Oficinas Sénior nas fregue-
sias retomaram também as au-
las presenciais, entre os dias 7 e 
11 de fevereiro. 

Recorde-se que a Academia 
possui Plano de Contingência, 
no âmbito da Covid 19, pelo que 
todos os cuidados estão acau-
telados, sendo necessário o uso 
de máscara, o cumprimento da 
etiqueta respiratória e a desin-
feção das mãos.

Participação 
em formação 

Serviço 
Municipal de 
Proteção Civil

O Comando Distrital de Operações de So-
corro de Beja (CDOS) no seguimento da forma-
ção continua/treinos operacionais, programou 
diversas ações teóricas e práticas que decor-
reram entre janeiro e prolongam-se até maio 
de 2022, destinadas a todas as corporações de 
bombeiros e Serviços Municipais de Proteção 
Civil do distrito de Beja.

O primeiro treino operacional, relativo a Aci-
dentes com Matérias Perigosas, realizou-se 
nos dias 28 e 29 de janeiro, em Alvito, no qual 
o Serviço Municipal de Proteção Civil de Serpa 
esteve presente. 

A ação, que contou com a participação de 
25 bombeiros, teve como objetivo rever alguns 
dos aspetos principais do Manual de Interven-
ção em Emergência com Matérias Perigosas, 
bem como proporcionar um dia de exercício 
prático a todos os participantes. O treino ope-
racional, ministrado por um formador de ma-
térias perigosas, incidiu sobre um conjunto de 
procedimentos e ações a adotar em situações 
que envolvam veículos que transportem maté-
rias perigosas. De realçar a pertinência desta 
ação/treino, atendendo ao número de veícu-
los com estas características que circulam nas 
estradas do distrito de Beja.

Convívio e boa disposição marcam o regresso da atividade letiva

Técnicos da Proteção Civil de Serpa realizaram formação

Dinamização

Mercado Municipal 
As iniciativas de dinamização 

do Mercado Municipal voltaram 
a decorrer. A primeira delas, no 
dia 22 de janeiro, levou ao equi-

pamento o grupo musical De 
Pantanas.

No dia 19 de fevereiro, um 
ateliê de fabrico de queijo de 

ovelha, desenvolvido pela Es-
cola Profissional de Desenvolvi-
mento Rural de Serpa, cativou a 
atenção dos presentes.

Uma demonstração de fabrico de queijo realizou-se no Mercado
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Preparativos a decorrer

Cortejo Histórico 
e Etnográfico 
O Município de Serpa 

deu início aos traba-
lhos preparatórios, com vista 
a fazer sair à rua mais um Cor-
tejo Histórico e Etnográfico, no 
próximo domingo de Páscoa, 
que este ano terá lugar a 17 de 
abril.

Neste momento, a autarquia 
entende, conforme revelou o 
vice-presidente do Município, 
Carlos Alves, que “à medida 
em que as restrições vão dei-
xando de existir, vamos tendo 
maior abertura, quase tudo vai 
voltando ao normal, pelo que 
seria bom para a população 

que o Cortejo se voltasse a 
realizar no nosso concelho”.

Após dois anos sem se rea-
lizar, “a espectativa de poder 
retomar algo que tem uma his-
tória de 40 anos é enorme”, fri-
sa o autarca, e deixa um apelo 
“ao movimento associativo e 
aos jovens e menos jovens que 
habitualmente participam no 
Cortejo como figurantes, que 
se disponibilizem para que 
possamos colocar este evento 
na rua. Embora tenhamos mui-
ta vontade, é preciso que haja 
a participação dos munícipes e 
da juventude”. 

Realizado em Serpa desde 
1979, pretende representar 
quadros locais, mostrando a 
história, a etnografia, o patri-
mónio construído e imaterial. 
Começa habitualmente a ser 
preparado com vários meses 
de antecedência, período ne-
cessário para a montagem e 
pintura dos carros, a constru-
ção de novos quadros, a prepa-
ração dos trajes, o empréstimo 
das viaturas por particulares, 
entre outros, e conta em mé-
dia com 700 participantes por 
edição, entre figurantes, moto-
ristas e equipa de trabalho.

Eco-Escolas

Escolas 
recebem 
bandeiras

Odete Borralho, vereadora com o pelouro 
da Educação, em representação da Câmara 
Municipal de Serpa entregou, nos passados 
dias 3 e 4 de fevereiro, a bandeira Eco-Es-
colas 2020/2021, às escolas do concelho 
que se destacaram pelo trabalho realizado 
junto da comunidade educativa, no âmbito 
das práticas de sustentabilidade ambiental e 
projetos de educação ambiental.

Recordamos que, do concelho, participa-
ram a Escola Secundária, Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural, Escola Básica 
Abade Correia da Serra, Escola Básica de Pias 
e Escola Básica de Vila Nova de São Bento.

A atribuição da bandeira traduz o reconhe-
cimento, por parte da Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE), do trabalho desen-
volvido na comunidade educativa e no cum-
primento dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável.

Alguns destes estabelecimentos promove-
ram iniciativas relacionadas com a temática 
no momento em que receberam o galardão. 
Em Serpa, na Escola Secundária, foi realizada 
uma atividade de separação de lixos, e em 
Pias, os mais pequenos cantaram o hino da 
iniciativa.

Salienta-se que a Escola Básica de Pias foi 
distinguida ao nível nacional com o primeiro 
prémio no desafio lançado pela ABAE, intitu-
lado atividade história em BD, com uma ban-
da desenhada intitulada “O Oleão chegou ao 
Bairro”.

n

A Câmara de Serpa está a desenvolver tra-
balho de conservação e restauro do acervo 
de cerca de um milhar de peças pertencentes 
ao Museu Municipal de Etnografia, que neste 
momento está instalado na antiga fábrica de 
moagem. 

De modo a melhorar o estado geral das co-
leções e o restauro das peças que apresentam 
situações deficientes, promovendo a sua estabi-
lização e habilitação para exposição ou acondi-
cionamento em reserva, o Município procedeu à 
contratação dos serviços especializados, sendo 
que se prevê que este trabalho se prolongue por 
três meses. 

O acervo do Museu ronda as mil peças, maio-
ritariamente enquadradas no exercício de ativi-
dades e ofícios tradicionais ligados à agricultura. 
Os objetos são em madeira, cerâmica, metais 
(ligas de ferro e cobre), couro, cestaria em cana 
e pé-de-oliveira, alguns têxteis e, pontualmente, 
pedra.

Embora o estado de conservação geral das 
coleções seja razoável, há objetos que apresen-
tam sinais de degradação, como é o caso das 
cerâmicas de conter que se encontram impreg-
nadas de óleo e em desagregação superficial, 
de alguns suportes de peças em madeira, e de 
alguns objetos de couro como as selas, molins 
e albardas que estão com perdas de material e 
desagregação de elementos.

Museu Municipal de Etnografia

Conservação 
e restauro das coleções 

As peças estão a ser alvo de restauro  

Alunos de Pias preparam uma surpresa
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Equipas 
multidisciplinares 

Reciclagem, 
compostagem 
e biorresíduos  

No dia 17 de janeiro, realizou-se nas insta-
lações da Resialentejo, em Beja, uma reunião 
com técnicos dos vários municípios que in-
tegram a empresa intermunicipal, destinada 
a dar a conhecer alguns desafios impostos 
pelo Plano Estratégico para os Resíduos Ur-
banos (PERSU 20-30).

Participaram quatro técnicos da Câmara 
Municipal de Serpa, da área do ambiente, da 
educação e da comunicação. A criação des-
ta equipa multidisciplinar pretende facilitar a 
comunicação, ao mesmo tempo que agiliza 
processos de trabalho. 

No âmbito das metas de reciclagem e de 
diminuição da produção de resíduos indi-
ferenciados, a separação de papel/cartão, 
plástico/metal e vidro, a compostagem co-
munitária e a separação de biorresíduos em 
saco óptico constituem as áreas prioritárias 
para 2022 e 2023.   

De destacar que, desde o início de 2022, a 
Câmara de Serpa já enviou para a Resialente-
jo 31 toneladas de biorresíduos, provenientes 
dos espaços verdes do Município.

Tiago Silva, Letícia Coelho 
e Marta Horta (na fotografia 
acompanhados por outro alu-
no da escola), alunos da Escola 
Secundária de Serpa venceram 
a iniciativa trimestral “Repórter 
Eletrão”, relativa ao primeiro pe-
ríodo do ano letivo 2021-2022. A 
concurso estavam 25 trabalhos, 
de 11 escolas de vários pontos 
do país. 

Os vencedores, alunos e pro-
fessores, receberam um che-
que-prenda no valor de 50 euros 
cada, e a escola obteve 10 pon-
tos adicionais, que acumulam 
com os pontos obtidos pelo en-
caminhamento dos equipamen-
tos para reciclagem.

Esta iniciativa decorre no âm-
bito da campanha “Escola Elec-
trão”, que desafia alunos e pro-
fessores a criar reportagens, em 
formato vídeo, sobre reciclagem.

Repórter eletrão

Alunos de Serpa 
vencem prémio

Alunos receberam cheques-prenda como prémio

A Câmara Municipal de Serpa 
informa que, desde o dia 1 de 
março de 2022,  foi retomada a 
faturação do serviço de recolha 
porta-a-porta no Centro Históri-
co da cidade de Serpa. Os mu-
nícipes devem voltar a adquirir 
os sacos nos locais definidos, 
nomeadamente no atendimen-
to do Serviço de Águas do Mu-
nicípio e no Posto de Turismo.

Recordamos que o início do 
projeto-piloto de recolha porta-
-a-porta (Payt) no Centro Histó-

rico da cidade de Serpa, acon-
teceu em janeiro de 2020, com 
o objetivo de aumentar as quan-
tidades de recolhas de resíduos 
recicláveis.

Com o início da pandemia da 
Covid 19, que coincidiu com o 
arranque do projeto, a venda de 
sacos nos locais previstos (aten-
dimento do Serviço de Águas 
do Município e Posto de Turis-
mo) acabou por ser suspensa, 
tendo o Município assumido os 
custos do serviço de recolha.

A partir do dia 1 de março, o 
funcionamento deste serviço 
voltou ao normal.

Os sacos para recolha de re-
cicláveis são gratuitos e estão 
disponíveis nos mesmos locais.

Para qualquer esclarecimen-
to adicional pode contactar 
o Serviço de Atendimento de 
Águas do Município de Serpa 
(contacto: 284 540 100 ou ge-
ral@cm-serpa.pt). 

n

Aquisição de sacos

Recolha porta-a-porta Reunião em Serpa

Gestão 
de resíduos 

No dia 26 de janeiro realizou-se uma reu-
nião, no auditório do Museu do Cante, em Ser-
pa, no âmbito do projeto “Desconstruir para a 
economia circular”, com enfoque nos resíduos 
de construção e demolição (RCD). 

Para o município de Serpa é prioritário ca-
pacitar os técnicos municipais para a imple-
mentação de uma estratégia para a deposi-
ção e recolha correta destes resíduos.

A deposição correta dos RCD é fundamental
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Programa em curso

Esterilização 
de colónias 

No âmbito do Programa CED – Captura, Es-
terilização e Devolução, financiado exclusi-
vamente pela Câmara Municipal de Serpa, e 
implementado em setembro de 2020, foram 
esterilizados até à data, 18 gatos, oriundos de 
colónias existentes no concelho.  

Os interessados em colaborar com este 
programa, que se mantem em curso, podem 
solicitar informação para o e-mail geral@cm-
-serpa.pt, da Câmara Municipal de Serpa, dei-
xando a sua identificação, morada e contacto, 
a fim de ser feita uma avaliação da localização 
das colónias.

Para o Município de Serpa a implementação 
do plano de captura, esterilização e devolu-
ção torna-se cada vez mais premente, contro-
lando os nascimentos de animais errantes.

Cães e gatos

Campanha de 
esterilização

A Câmara Municipal de Serpa e o Canil/
Gatil Intermunicipal da Resialentejo levaram 
a cabo uma campanha de esterilização de 
animais de companhia, aplicável aos cães e 
gatos cujos titulares residam no concelho de 
Serpa.

A campanha decorreu até final de 2021, 
como forma privilegiada de controlo da po-
pulação e do combate ao abandono, tendo 
sido realizadas 61 esterilizações, o que cor-
responde a 42 por cento das esterilizações 
realizadas pelos 11 municípios integrados no 
Cagia.

A Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Ser-

ra, em Serpa, irá acolher, de 5 
a 30 de março, uma exposição 
biobibliográfica sobre Manuel 
da Fonseca, coorganizada pela 
Câmara Municipal de Serpa e 
pelo Museu do Neo-Realismo.

A mesma estará patente ao 
público no horário de funcio-
namento do equipamento, de 
terça-feira a sábado, das 10.00 
h às 13.00 horas e das 14.30 h 
às 19.00 horas.

Manuel da Fonseca nasceu 
em 1911, em Santiago do Ca-
cém, e faleceu em Lisboa, em 
1993. Considerado o pionei-
ro da poesia neorrealista, era 
um extraordinário contador de 
histórias, qualidade que me-
lhor expressou na escrita de 
contos, romances e crónicas, 
convertendo-se rapidamente 
numa das figuras maiores da 
literatura portuguesa do sé-
culo XX.

Iniciou o percurso literário 
no fim dos anos 30, com a pu-
blicação em vários periódicos 
ligados à oposição ao Esta-
do Novo. O seu primeiro livro, 
“Rosa dos Ventos”, publicado 
em 1940, foi considerado pela 
crítica um exemplo de renova-
ção poética no panorama das 
letras portuguesas.

Contudo, a essência lírica e 
sensível da sua obra, da poe-
sia à ficção, não nega as bases 
realistas e muitas vezes dra-
máticas, de um olhar crítico. 

As histórias dos livros de 
contos “Aldeia Nova” e “O Fogo 
e as Cinzas”, embora situadas 
no Alentejo, tal como “Cer-
romaior” e “Seara de Vento” 
– consideradas obras-primas 
do romance moderno –, apre-
sentam o carácter universal 
da condição humana, o que 
contribuiu para o seu reconhe-
cimento pela crítica e pelos 
leitores, suscitando o interesse 

da indústria cinematográfica.
Manuel da Fonseca, autor 

exímio, teve uma vida literária 
longa, que refletiu o seu carác-
ter e os valores de uma atitude 
participativa, inconformada e 
corajosa em termos cívicos e 
políticos, que são lembrados 
nesta exposição.

Manuel da Fonseca

Por todas as estradas 
do mundo

No dia 6 de março, a partir 
das 16.00 horas, na Casa do 
Alentejo, em Lisboa, realiza-
-se a apresentação do projeto 
“Cante Alentejano com Erudi-
ção”. O evento contará com a 
atuação do grupo Brácara Au-
gusta Guitar Trio, acompanha-
do pelo Rancho de Cantadores 
de Aldeia Nova de São Bento.

Trata-se de um projeto de 
criação musical para um trio 
de guitarras, inspirada na mú-
sica popular alentejana (Cante 
Alentejano), que contará, entre 
outras iniciativas, com a grava-
ção e edição de um CD e publi-
cação das partituras.

O compositor é o reconhe-
cido Fernando C. Lapa, autor, 
entre muitas outras obras, da 
ópera estreada em dezembro 
de 2021 “Mátria”. O estudo, in-
terpretação e gravação destas 
obras está a cargo do Brácara 
Augusta Guitar Trio, compos-
to por dois professores e um 
aluno da Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo 
(ESMAE IP), do Porto.

 “Cante Alentejano com Eru-
dição” tem como entidade pro-
motora o Museu do Cante Alen-
tejano / Câmara Municipal de 
Serpa e como mentor e diretor 
artístico Litó Godinho.

Apresentação do Projeto

“Cante Alentejano 
com Erudição”

Programa de esterilização de colónias continua em curso
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destaque

Produtores de queijo marcam presença

De 25 a 27 de fevereiro

XXI Feira do Queijo do Alentejo
Realizou-se, no fim-de-semana 

de 25 a 27 de fevereiro, a Feira do 
Queijo do Alentejo, numa versão 
diferente da habitual, devido à si-
tuação epidemiológica.

Os visitantes acabaram por mar-
car presença, e apesar das limita-
ções de espaço do próprio Merca-
do Municipal de Serpa, local onde 
se realizou o evento, os produto-
res que participaram acabaram 
por realizar bons negócios.

 
O queijo foi o rei e esteve em des-

taque, quer nas bancas de venda 
dos produtores locais, no Centro In-
terpretativo do Queijo e ainda na loja 
do Queijo.

Este certame, apesar de realizado 
numa versão mais reduzida do que 
o habitual, teve à disposição do pú-
blico vários produtos locais, como 
o Queijo Serpa DOP, vinhos do con-
celho e outros produtos tradicionais, 

como a doçaria, azeite ou o mel. Par-
ticiparam uma dezena de produtores 
de queijo, cinco do concelho de Ser-
pa, bem como oito entidades com 
produtos tradicionais. 

Paralelamente, o Mercado Mu-
nicipal continuou a realizar o seu 
trabalho, ou seja, colocou à dispo-
sição produtos frescos, locais e de 
qualidade.

Durante os três dias de feira, decor-
reram ações específicas no âmbito da 
valorização e promoção do queijo e 
outros recursos agroalimentares, no-
meadamente provas de queijo e vi-
nho comentadas, por conhecedores 
da área, e atividades na cozinha expe-
rimental, ligadas ao queijo. A música 
não faltou e deu cor ao evento.

O Presidente do Município, João 
Efigénio Palma, destaca que, ainda 
que não tenha sido possível realizar-
-se nos moldes habituais, no Parque 
de Feiras e Exposições, “sabendo da 

necessidade dos produtores de es-
coar produção e mostrar os seus pro-
dutos, tornava-se necessário realizar 
a Feira, com presença física”.

Assim, optou-se por realizar a ini-
ciativa no Mercado Municipal de 
Serpa, espaço “que está diretamente 
ligado ao queijo, com o Centro Inter-
pretativo do Queijo”, permitindo aos 
produtores efetuar negócios e “ao 
mesmo tempo dinamizar o Merca-
do”, refere o autarca. “O espaço aco-
lhe ainda a Loja do Vinho, bem como 
outos espaços de venda dos nossos 
produtos, pelo que consideramos 
ser o local indicado, ainda que sem a 
dimensão habitual”. 

No que concerne à prática despor-
tiva, o passeio de BTT Rota do Quei-
jo, organizado pela Sociedade Luso 
União Serpense, teve lugar no dia 27 
de fevereiro. Este ano teve as partici-
pações limitadas, mas a organização 
foi elogiada pelos participantes. 

Uma das grandes apostas desta 
edição foi também a Semana Gastro-
nómica do Queijo, que se realizou de 
18 a 27 de fevereiro, com a participa-
ção de cerca de 70 restaurantes de 
todo o concelho. “Para além de pro-
mover a Feira em si, pretende atrair 
público para a hotelaria e restaura-
ção do concelho, cativando visitan-
tes”, destaca João Efigénio Palma, 
constituindo paralelemente uma for-
ma de dinamizar a atividade turística 
e a promoção do rico e diversificado 
património concelhio. 

O Presidente do Município apon-
ta, inclusive, que o setor da restau-
ração poderá contar, em breve, com 
a dinamização de outros eventos, 
nomeadamente eventos gastronó-
micos dedicados a outros produtos, 
criando situações que potenciem a 
vinda de visitantes a Serpa e aumen-
tem a procura junto dos restaurantes 
do concelho. 

Passeio de BTT “Rota do Queijo”

A música não faltou Filarmónica atuou na Feira Produtores locais estiveram presentes

Cozinha Experimental acolheu provas e novas receitas Pratos tradicionais com queijo Queijo esteve em destaque
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Pratos gourmet deliciaram visitantes

Música popular animou os presentes Convívio foi uma constante Provas comentadas muito participadas

Queijo inspirou novas receitas Programa Cante Vivo Nem só de queijo vive a Feira...

Executivo municipal presente na abertura da Feira do Queijo do Alentejo

Passeios de Trishaws (Associação Pedalar sem Idade)

Rancho Coral Os Camponeses de Vale de Vargo
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Mulin

O mulin é um objeto que se coloca no dorso do 
gado muar com um cabresto agregado e uma canga 
de madeira e ferro acoplada. Apresenta um formato 
ogival aberto com as extremidades circulares, elabo-
rado em carneira com elementos decorativos feitos 
de lãs.

Era executado pelo albardeiro, que no processo de 
fabrico utilizava vários utensílios, tais como tesou-
ra, sarapilheira, carneira, agulhas diversas, manículo 
(espécie de dedal), ferro de encher, maço de madei-
ra, fio de sisal, e lãs garridas. 

Utilizavam-se técnicas ancestrais, tirando primeiro 
a medida ao pescoço do animal, seguindo-se o mol-
de em sarapilheira e posteriormente talhada a pele 
em carneira, uma vez que esta matéria-prima era 
cara. Seguia-se o processo de enchimento com palha 
de centeio já batida com o maço, usando para isso 
uma técnica antiga, de aperto em sentido milenar (de 
baixo para cima e emparelhado) para não ficar frouxa, 
reforçando os cantos para fortalecer o mulin e cosido 
com fio de sisal com muita perícia. Finalmente a peça 
era enfeitada com berloques feitos de lãs garridas 
ponteados com flor, muito vistosos, para as ocasiões 
da festa da terra.

Atualmente esta atividade está quase extinta em 
território alentejano. Porém era considerada rentável 
na época, como refere o dito popular “O albardeiro, 
mete palha e sai dinheiro”.

  

Mulin ou munil é um objeto artesanal de formato ogival, 
produzido em carneira com elementos decorativos feitos de lãs. 
Utilizado no dorso do gado muar com cabresto agregado e uma 
canga sobreposta.
Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia, por Ana Maria 
Soares

No dia 5 de fevereiro, foram apre-
sentados no Cineteatro Munici-

pal de Serpa, dois filmes documentais. 
Na ocasião estiveram presentes os rea-
lizadores, que apresentaram os seus 
trabalhos aos espectadores. 

“Sortes” (2021), de Mónica Martins Nu-
nes, em memória do avô, António Sil-
vestre Gregório Martins, que conta com 
as participações de Eulálio Alves, Maria 
da Saúde Parreira e Francisco Bica. 

O documentário acompanha a vida 
dos habitantes e dos seus animais, es-
palhados pela Serra de Serpa. Ao ritmo 
do trabalho do campo e pela voz dos 

poetas populares, torna-se retrato dos 
que ficaram e réquiem aos que foram.

“Serpa/Paris”, de David Mira, é o diário 
da viagem de uma delegação de Ser-
pa, em novembro de 2014, para a sede 
da Unesco, em Paris. A delegação, que 
contou com a presença do Grupo Coral 
e Etnográfico da Casa do Povo de Ser-
pa em representação de todos os corais 
alentejanos, presenciou o momento em 
que foi anunciado, na Assembleia Ge-
ral da Unesco, que o Cante Alentejano 
passava a integrar a Lista Representa-
tiva do Património Cultural Imaterial da 
Humanidade. 

Documentários apresentados

“Sortes” e “Serpa/Paris”

Residência artística

“Calor”
O projeto na área da dança, “Calor”, 

de Josefa Pereira, está em residência 
artística no Musibéria, até ao próximo 
dia 6 de março. A peça terá uma apre-
sentação no dia 5 de março. 

“Calor” é o surgimento de tudo e tam-
bém o fim dos tempos. Aqui será evo-
cado enquanto força de agitação, como 
propriedade que atravessa corpos ne-

cessariamente colocando matérias em 
relação e troca. Calor poderá ser aqui 
um campo de possibilidade para derre-
ter bordas, ou categorias. Fundir cisões 
ou quiçá inflamar o que está aberto. 
Transbordar, ebulir, transformar. Colo-
car em contacto, amalgamar, colar jun-
to, roçar. Ou ainda, delirar os sentidos, 
imaginações e matérias.
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6 violas

Residência artística, 
espetáculo e gravação 

“6 Violas”, um novo ensemb-
le de violas d’arco, em forma-
to sexteto, que reúne músicos 
premiados, com carreiras na-
cionais e internacionais, no-
meadamente José Valente, 
Miguel Sobrinho, Leonor Fle-
ming, Edgar Perestrelo, Tânia 
Trigo e Sara Farinha, esteve em 
residência artística no Musibé-
ria, de 7 a 18 de fevereiro, antes 
de ser apresentado ao público, 
no Auditório Musibéria, no dia 
19 de fevereiro. 

O projeto, concebido pelo 
músico e compositor José Va-
lente, lançará em 2022 o seu 
primeiro disco, dedicado ex-
clusivamente à música de José 

Mário Branco, pela editora 
Respirar de Ouvido, gravado 
no Estúdio de Som Musibéria, 

com o apoio do Musibéria e da 
Antena 2.

n

Musibéria recebe

Residências 
artísticas

António Torres, Mestre André e Miguel Cas-
tro Caldas estiveram em residência artística, no 
Musibéria, em Serpa, entre 7 e 19 de fevereiro, 
com o projeto Boca Aberta.

No dia 16 de fevereiro realizou-se uma oficina 
de dança aberta a crianças dos 8 aos 10 anos.

Neste trabalho, executado pelo bailarino e 
coreógrafo António Torres, o destaque centra-
-se na elasticidade e no mecanismo da boca, 
expondo a vulnerabilidade do corpo e o seu 
peso. Um retrato, a solo, de uma boca que se 
afasta dum discurso eloquente e se baseia ape-
nas na sua plasticidade enquanto domina e re-
duz o corpo a um acumulado de tensões.

Está, para já, programada uma apresentação 
do trabalho, no mês de julho.

Elementos do projeto durante a residência

Espetáculo foi dedicado à música de José Mário Branco 

Concerto e gravação

TAC

TAC de André Carvalho, 
Bernardo Tinoco, Diogo Ale-
xandre, esteve em residência 
artística de 28 de janeiro a 2 
de fevereiro, tendo sido apre-
sentado no Musibéria, no dia 
29 de janeiro. Posteriormente, 
o projeto esteve em gravação 

no estúdio Musibéria, de 30 de 
janeiro a 2 de fevereiro. 

Partindo de alguns contos, 
lendas e provérbios que inte-
gram o “Cancioneiro de Ser-
pa”, de Maria Rita Ortigão Pinto 
Cortez, os músicos Bernardo 
Tinoco, André Carvalho e Dio-

go Alexandre exploraram este 
imaginário com o objetivo de 
criar uma obra original, em que 
alguns destes elementos fo-
ram explorados em pequenas 
improvisações e composições, 
desenvolvidas durante a sua 
residência no Musibéria.

“Cancioneiro de Serpa” serviu de inspiração  

Feira do Queijo

Passeios
de Trishaw

Durante o primeiro dia da Feira do Queijo do 
Alentejo, estiveram disponíveis para experi-
mentação, dois trishaw, ou seja, uma bicicleta 
com apoio elétrico, que pode transportar até 
dois passageiros, num confortável espaço. Um 
momento divertido para quem experimentou e 
uma ideia interessante que está nos horizontes 
da autarquia.
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desporto
Melhorias na estrutura

Centro Cyclin

VI Trail em Santa Iria  

Ribeira de Limas

O Município de Serpa remo-
delou recentemente o Centro 
de Cyclin de Serpa, localizado 
no Parque de Campismo da ci-
dade. Para o efeito, adquiriu 
uma bike station, que possibilita 
a lavagem de bicicletas manual, 
dispõe de um sistema de en-
chimento de pneus, bem como 
de um ponto de reparação com 
suporte para bicicletas e ferra-
mentas e ainda um módulo de 
carregamento de e-bikes. No 
local, foi também instalado um 
painel alusivo à rede de per-

cursos, onde o praticante pode 
descarregar os percursos ciclá-
veis homologados no concelho 
para os seus dispositivos, atra-
vés de QRcodes.

Existem no concelho quatro 
percursos, totalmente sinaliza-
dos, por 191 quilómetros, com 
quatro níveis de dificuldade 
distintos, interligados entre si, 
permitindo chegar a todas as 
freguesias do concelho: o per-
curso verde, o mais fácil, com 
135 metros de desnível positivo 
e 12,3 quilómetros; o percurso 

azul tem 31,5 quilómetros e 510 
metros de subida; o percurso 
vermelho conta com uma exten-
são de 66 quilómetros e 1 100 
metros de ascensão; percurso 
preto, o mais longo e exigente, 
conta com 110 quilómetros de 
extensão e 1 750 metros de su-
bida, sendo aconselhado a ci-
clistas experientes com grande 
preparação física.

Os percursos podem ser des-
carregados em www.visitserpa.
pt, ou consultados no Roteiro de 
Cycling da Federação Portugue-
sa de Ciclismo.

O Centro Cyclin de Serpa, re-
conhecido oficialmente pela 
Federação Portuguesa de Ci-
clismo, desde 2016, para além 
de oferecer condições de exce-
lência para a prática, oferece sa-
nitários e balneários acessíveis 
24 horas por dia, tem também 
como objetivo promover o terri-
tório como um destino de exce-
lência para a prática de ciclismo 
de lazer e de turismo desportivo.

O Trail Ribeira de Limas, 
realizado em San-

ta Iria, no dia 20 de fevereiro, 
contou com a participação de 
600 atletas. Uma prova bem 
composta, em que esteve em 
destaque a boa organização, 
reconhecida pelos atletas 
participantes.

Um trail longo, de 27 quiló-
metros, um trail curto, de 15 
quilómetros e uma caminha-
da/mini trail, de nove quiló-
metros, integraram a prova.

O evento, integrado na “Taça 
Alengarve Trail 2022”, contou 
igualmente para a Taça de 
Portugal da Associação de 
Trail Running de Portugal. 

A organização, da Asso-
ciação Santa Iria Bike Team, 
contou, como habitualmente, 
com o apoio do Município de 
Serpa. 

n

No dia 24 de janeiro realizou-se em Serpa, 
no edifício dos Paços do Concelho, uma re-
união, solicitada pela Associação de Futebol 
de Beja, destinada a debater algumas ques-
tões inerentes à prática, promoção e desen-
volvimento do futebol e futsal, bem como do 
futebol feminino.

Estiveram representadas a Câmara Munici-
pal, pelo vereador do pelouro, Carlos Alves, a 
Associação de Futebol de Beja e clubes que 
promovem estas modalidades no concelho, 
designadamente o Futebol Clube de Serpa, o 
Piense Sporting Clube e o Clube Atlético Al-
denovense.

Durante a mesma foram atribuídos os reco-
nhecimentos de certificação de entidade for-
madora, duas estrelas, ao Futebol Clube de 
Serpa, refentes às épocas 2019/20 e 2020/2021. 

Estas reuniões, entre a Associação de Fu-
tebol de Beja, Câmaras Municipais e clubes, 
estão a decorrer em todos os municípios do 
distrito.

Reunião conjunta 

Futebol 
no concelho

Novas valências já estão ao dispor dos ciclistas 

600 atletas participaram na iniciativa

Entrega de certificação

A Câmara Municipal reabriu a Piscina Mu-
nicipal coberta, no passado dia 14 de fe-
vereiro, após uma paragem motivada pela 
pandemia da Covid 19.

Paralelamente, o programa desportivo 
municipal Gente em Movimento retomou as 
aulas presenciais de bóccia sénior, ginástica 
sénior, hidroginástica e natação sénior, nes-
ta data.

Relativamente às modalidades de natação 
sénior e hidroginástica, no âmbito do plano 
de contingência da Piscina Coberta, é ainda 
necessária a utilização de máscara nas zo-
nas de passagem e nas instalações sanitá-
rias, mas os duches já estão disponíveis para 
utilização.

Equipamentos

Piscina
Coberta reabre

Vice-presidente do Município entregou prémios
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Novos circuitos de recolha

A Câmara Municipal de Ser-
pa está a proceder à remode-
lação do cruzamento entre a 
Estrada Nacional 392 e a Es-
trada Municipal 517, um dos 
acessos a Vale de Vargo. A in-
tervenção teve início no final 
do mês de fevereiro e implica 
a instalação de novas ilhas 
de separação de trânsito, o 

asfaltamento, a marcação do 
pavimento e a colocação de 
nova sinalética. 

Esta remodelação terá um 
custo de cerca de 30 mil eu-
ros (mais IVA) e tem como ob-
jetivo a melhoria da fluidez de 
trânsito naquele cruzamento. 
Tratava-se de uma preocupa-
ção antiga, quer do Município, 

quer da extinta Junta de Fre-
guesia de Vale de Vargo e da 
atual União das Freguesias de 
Vila Nova São Bento e Vale de 
Vargo.

Esta intervenção está a ser 
articulada com a Infraestrutu-
ras de Portugal.

Estamos a trabalhar para 
tornar o concelho melhor!

Vale de Vargo

Remodelação 
de cruzamento

Serpa associa-se

Hora do 
Planeta 2022

O Município de Serpa associa-se mais uma 
vez à Hora do Planeta, que este ano se assina-
la no dia 26 de março. 

A autarquia irá desligar a iluminação do 
edifício dos Paços do Concelho no dia 26 de 
março, entre as 20.30 h e as 21.30 horas. Neste 
momento a autarquia está a trabalhar no sen-
tido de substituir toda a iluminação cénica da 
muralha, por iluminação LED, no sentido de 
diminuir o consumo energético, ao mesmo 
tempo que contribui para um planeta melhor.

A Hora do Planeta é a maior ação ambien-
tal voluntária do mundo, representando uma 
oportunidade para as pessoas e comunidades 
se unirem em torno de um objetivo comum. 
um futuro sustentável para o nosso planeta.

Para participar, basta a qualquer cidadão 
desligar as luzes e equipamentos que con-
somem eletricidade durante uma hora, como 
forma simbólica de manifestar a preocupação 
com a sustentabilidade ambiental.

n

Limpeza urbana

Testagem de 
equipamento

O Município de Serpa encontra-se a testar 
vários meios mecânicos para melhorar a lim-
peza urbana. Neste âmbito realizou-se, no dia 
3 de fevereiro, uma demonstração de uma 
mini-varredora e de um aspirador urbano, por 
uma empresa da especialidade. O equipa-
mento visa dar resposta às necessidades do 
Centro Histórico, adaptado às ruas em calça-
da e vias estreitas. 

No decurso dos próximos meses serão tes-
tadas outras possibilidades, com o intuito de 
encontrar a que melhor se adequa às necessi-
dades atuais, com vista à aquisição.

Viatura testada no Centro Histórico de Serpa

A remodelação do cruzamento já está em curso

Novos circuitos

Recolha de resíduos
A recolha de resíduos indi-

ferenciados em Vale de Vargo, 
Brinches e Vila Verde de Fica-
lho, realizar-se-á às segundas, 
quartas, sextas-feiras e sába-
dos, a partir do início deste 
mês de março.

Esta alteração pretende oti-
mizar os circuitos e os recur-
sos afetos ao serviço de reco-
lha, indo ao encontro da nova 
redação do Regulamento Ge-
ral de Resíduos, como forma 
de promover o aumento da 
taxa de reciclagem, nomea-

damente de vidro, no setor da 
restauração. 

O Município, nos dias em 
que não se recolhe resíduos 
indiferenciados, estará a re-
colher resíduos, porta-a-por-
ta, no sector Horeca (hotéis, 
restaurantes, cafés e simila-
res), pelo que está a contactar 
estes estabelecimentos para, 
ainda durante o primeiro tri-
mestre de 2022, efetuar a dis-
tribuição de contentores de 
120 litros, para deposição e re-
colha de resíduos recicláveis. 
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obras
Serpa

> Rua das Amendoeiras, trabalhos de 
construção civil

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Estrada das Amoreiras, reparação de 
lancil

> Jardim Municipal, obras de manutenção

> Parque Desportivo, reparações nos 
sanitários e no sistema de rega

> Pavilhão Carlos Pinhão, requalificação 
do pavimento exterior

> Jardim de Infância, reparações nos 
sanitários 

> Estrada da Circunvalação, reparações    
de sumidouros 

> Rotunda do Cante, remoção de sistema 
de rega

> Parque de Campismo, reparações na 
rede de águas

> Castelo, manutenção do edifício de 
apoio

> Centro Histórico, manutenção de 
calçadas

> Reparação de caminhos de acesso ao rio

> Centro Histórico, reparação de tampas 
de esgoto 

> Rua de Sevilha, reparação de conduta 
de água

> Posto de Turismo, remodelação da 
fachada 

Vales Mortos
> Reparação de caminhos

 

Brinches

> Reparação da rede de águas e 
substituição de contadores

> Rua Acima, execução de coletor de 
águas residuais 

Pias
> Zona de Atividades Económicas, 

execução de rampas de acesso e 
reparação de passeios 

> Reparação de caminhos

Vila Nova de São Bento

> Bairro 1.º de Maio, requalificação

> Rede de águas, ampliação de rede de 
abastecimento

> Reparação de caminhos
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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 março realizam-se duas reuniões 
públicas da Câmara Municipal, no dia 2, pe-
las 17.30 horas, em Pias, no Salão Polivalente 
da localidade, e no dia 30, pelas 17.30 horas, 
em Serpa, na Sala de Sessões da Câmara 
Municipal. A ordem de trabalhos estará dis-
ponível para consulta no sítio do município, 
em www.cm-serpa.pt com 48 horas de ante-
cedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 a 04 | Farmácia CENTRAL

05 a 11 | Farmácia SERPA JARDIM

12 a 18 | Farmácia CENTRAL

19 a 25 | Farmácia SERPA JARDIM

26 a 31 | Farmácia CENTRAL

> Antiga estrada de Vila Verde de Ficalho, 
troço entre Vila Nova de São Bento e a 
Estrada Nacional 260, limpeza de valetas 

> Estrada Municipal 519, limpeza e corte 
de ervas 

Vale Côvo

> Execução de box para contentores de 
deposição de resíduos

> Travessia no aqueduto da Estrada 
Nacional 260, requalificação da rede 
de águas

Concelho

> Manutenção de espaços verdes e 
limpeza de árvores

> Execução de ramais de água e 
saneamento 

Vale de Vargo

> Cruzamento entre a Estrada Nacional 
392 e a Estrada Municipal 517, 
remodelação

> Reparação de caminhos

Vila Verde de Ficalho

> Centro Social de São Jorge e Nossa 
Senhora das Pazes, acompanhamento 
de plantação de árvores, execução do 
sistema de rega e arranjos exteriores

> Escola Básica e Jardim de Infância, 
reparações na rede de abastecimento 
de água

Dados meteorológicos de  17 de janeiro a 16 de fevereiro

Serpa Pias Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 21,8 °C 22,2 °C 22,5 °C

Temperatura mínima 2,8 °C 0,9 °C - 0,4 °C

Precipitação total acumulada 1,2 mm 0,3 mm 6,00 mm
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dias 3, 10, 17, 24, 31 .  12.00 horas 

> Exposição educativa “Manuel da Fonseca – por todas as estradas do Mundo” 
De 5 a 30 de março  .  10.00 h – 13.00 h | 14.30 h – 19.00 h
 Org.: Câmara Municipal de Serpa e Museu do Neorrealismo 

> Mãos na Massa - “Surpresa!!!”  . Oficina de expressão plástica
    Dia 12  .  das 10.30 h às 12.30 horas

> Cá Dentro . Especial dia do Pai . Mindfulness para crianças dos 4 aos 10 anos
 Dia 19 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição
Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Piquenique com livros . Atividade comemorativa do Dia do Pai
    Dia 19  .  15.00 horas . Entrada livre . limite de 20 participantes

> Chá das Cinco - Clube de Leitura 
    Dia 22 .  17.00 horas . Inscrições através do telefone 284 540 290

 Org.: Academia Sénior e Câmara Municipal de Serpa

> Tertúlia de Palavras on-line - Poesia, música, humor, artes e histórias de vida
    Dia 23 .  12.00 horas

Comemorações do Dia Internacional da Mulher . CONCELHO
Dia 8 .  Programação disponível em www.cm-sepa.pt
Organização.: Câmara Municipal de Serpa 

Dia Mundial do Artesão . SERPA
Exposição “Pelas mãos de um artesão”
Dia 19 . 15.00 horas . Museu do Cante . Patente até dia 26 de abril 
Mais informação em www.cm-sepa.pt
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Museu Municipal de Arqueologia . 6.º aniversário da reabertura . SERPA
> Dia 26 .  “Agricultores e pastores do passado”

Visita guiada às coleções do Museu Municipal de Arqueologia relacionadas 
com a agricultura
1.ª sessão: 10.30 h - 12.00 h  |  2.ª sessão: 15.00 h - 16.30 h 
Atividade gratuita mas sujeita a inscrição prévia (limitada a 20 lugares por sessão).
Inscrições: telefone +351 284 540 124 / mail: culturapatrimonio@cm-serpa.pt

> Dia 29  . Lançamento do VI Episódio do programa “visitARQ - À descoberta do 
Museu”, dedicado à Idade do Ferro.
12.30 horas . Facebook de Serpa Terra Forte
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Associação Cultbéria/Musibéria/Município de Serpa

> Ensaio aberto > Boca aberta . De Josefa Pereira
 Dia 5.  18.30 horas . M/6 anos
Entrada gratuita . Informações e reservas através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 
4 de março.

> Oficina de Dança e Música  > As canções que cantamos contra os muros que 
limpamos . Com Catarina Vieira, Aixa Figini, Josefa Pereira e Artur Pispalhas

 Dias 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 .  das 18.00 h às 21.00 h . M/18 anos
Entrada gratuita, mediante inscrição prévia através dos contactos 284 540 600 ou musiberia.
serpa@gmail.com, até ao dia 10 de março. Limitado a 12 participantes.

> Espetáculo de dança e música > As canções que cantamos contra os muros 
que limpamos . De Catarina Vieira

    Dia 26 .  18.30 h . M/6 anos . Auditório Musibéria
Entrada gratuita. Informações e reservas através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 
25 de março.

agenda cultural e desportiva
DESPORTO
Vamos conhecer o concelho… a pé . A-DO-PINTO
Matagais Mediterrânicos
Dia 20 .  9.00 horas . Inscrições até ao dia 17 de março, no Gabinete do 
Movimento Associativo, Desporto e Juventude – Praça da República, em Serpa, 
através dos telefones 284540129 e 964523143, 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. 
Organização.:Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho

FUTEBOL. CONCELHO

Dia 05 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
15.00h – CA Aldenovense – FC Albernoense – Seniores

Dia 06 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30 h – FC Serpa - CF Vasco da Gama – Iniciados
15.00 h – CF União Serpense – ACD Penedo Gordo – Seniores

Dia 6 – Parque Desportivo de Pias 
15.00 h – Piense SC – CF Vasco da Gama - Seniores

Dia 12 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – Despertar SC “B”- Benjamins

Dia 13 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – Despertar SC - Juvenis

Dia 13 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – CD Almodôvar- Juvenis

Dia 19 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – ACD Penedo Gordo – Benjamins

Dia 20 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – CD Renascente - Seniores

Dia 20 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – FC Castrense – Iniciados
15.00 h – CF União Serpense – FC Castrense – Seniores

Dia 26 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
10.30 h – CA Aldenovense – Mineiro Aljustrelense “B” – Benjamins

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 05 – 17.30 h – CCP Serpa – CDE Camões - Seniores

Dia 19 – 17.30 h – CCP Serpa – Almada AC – Seniores

KARATE . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 12 – 09.00 h/17.00 h – Encontro Regional

FUTSAL .  VILA NOVA DE S. BENTO 
Dia 18 –  21.00 h – CA Aldenovense – AJ Brinches - Seniores

TÉNIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA
Dia 19 – 15.00 h – CP Serpa – Boa Hora – 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 . Piscina Municipal Coberta
> De segunda a sexta-feira, sujeito a inscrição

Natação sénior . Piscina Municipal Coberta
> Segundas e quartas-feiras, das 11.30 h às 12.30 horas


