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Festas

Concelho
No dia 24 de abril, realizou-se na Mina da Ora-

da a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, cum-
prindo-se a missa e procissão habitual. 

De 21 a 25 abril, Vila Verde de Ficalho celebrou 
a Festa em honra de Nossa Senhora das Pazes 
e São Jorge. Para além da componente religio-
sa, com as habituais eucaristias, procissões, e as 
saídas e o encontro de guiões, estes dias foram 
marcados pelo convívio e pela animação musi-
cal. Desfile dos grupos corais da localidade, es-
petáculos com Pedro Mestre, Zeca e os Pelintras, 
DJ Ficalho Only, Caty, Banda XPTO, DJ Daniel K, 
David Antunes & Midnight Band, Triskle Band, 
DJ Xinha, Banda Karisma, e um espetáculo que 
assinalou igualmente o 25 de Abril, com Domin-
gos Caetano integraram a festa promovida pela 
Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora 
das Pazes e São Jorge. 

Em Brinches, a Festa de Nossa Senhora da Con-
solação decorreu de 24 de abril a 2 de maio, orga-
nizada pela Comissão de Festas. Na componente 
religiosa, destaque para as eucaristias na Igreja 
Matriz e procissões em honra de Nossa Senhora 
da Consolação. Espetáculos de variedades com 
De Moda em Moda, Ruth Marlene, Jorge Guerreiro, 
bailes com Nuno Rodopio, Cristiano Martins e Mi-
guel Bravo, para além de entretenimento com Ben 
& Nuno Figueiredo, Mini-Break, Pedro Miguel e 
Sérgio Rossi animaram a população e os visitantes.  

Em Vila Nova de São Bento, a Festa das Santas 
Cruzes decorreu de 28 abril a 3 de maio. Ricardo 
Glória, Rédea Curta, O Cruzeiro, Miguel Ângelo e 
José Malhoa foram os nomes em destaque na 
componente musical. No que concerne às ini-
ciativas religiosas, as eucaristias, orações e pro-
cissões foram muito participadas, registando-se 
numerosa afluência às Santas Cruzes, uma das 
tradições mais singulares do nosso concelho. 

Reunião de trabalho

Foi apresentado, no final do 
passado mês de março, o Cir-
cuito do Sol. Trata-se de um 
circuito automóvel, localizado 
em Vila Nova de São Bento, 
destinado a viaturas elétricas.

Os investidores, durante a 
apresentação à imprensa, con-
firmaram que este novo circui-
to irá criar 40 novos postos de 
trabalho diretos e mais uma 
série de empregos indiretos, 
até 2024.

O investimento total irá su-
perar os 15 milhões de euros e 

o Circuito do Sol irá ocupar 64 
hectares de terreno, até ao ano 
de 2024. 

A pista, cuja expansão está 
prevista para breve, deverá fi-
car, no final do projeto, com 
5,9 quilómetros, e toda a in-
fraestrutura criada no antigo 
Kartódromo de Vila Nova de 
São Bento, servirá para a tes-
tagem e desenvolvimento de 
novos componentes e carros 
elétricos. 

Dos objetivos do novo em-
preendimento faz parte a 

construção de um novo edifí-
cio técnico e várias habitações 
para alugar que servirão de su-
porte a equipas ou outros inte-
ressados. Está ainda prevista a 
criação de um restaurante.

Lars Lindberg, responsável 
pelo Circuito do Sol, durante 
a apresentação, destacou que 
a escolha desta localização se 
prende essencialmente com 
as boas condições climatéricas 
em Serpa, quase todo o ano e 
ainda o apoio da autarquia na 
instalação deste projeto.

Mais 40 postos de trabalho

Circuito do Sol 
Reunião preparatória

Cante Fest

O Presidente da Câmara, João Efigénio Palma, 
reuniu com representantes dos Grupos Corais do 
Concelho de Serpa, no passado dia 18 de março, 
no Museu do Cante, em Serpa.

A aproximação da data de realização do Corte-
jo Histórico e Etnográfico e o retomar do Dia do 
Cante dia 10 de junho, no Encontro de Culturas, 
estiveram entre os temas alvo da atenção geral.

Investimento de 15 milhões de euros neste novo circuito

A Câmara Municipal de Serpa está a preparar o XIX 
Encontro de Culturas, que terá lugar entre 10 e 19 de 
junho. O primeiro dia será destinado ao Cante, Patri-
mónio Cultural Imaterial da Humanidade.

Para já, e sem estarem ainda todos os nomes do 
alinhamento confirmados, podemos avançar que, o 
Encontro de Culturas, além de decorrer em todas as 
freguesias do concelho e ainda em algumas locali-
dades, terá em palco nomes como Cristina Branco, 
Duarte, Eskorzo (Espanha), Fogo Fogo, Joana Espa-
dinha, Maria João, O Gajo e as Papoilas do Enxoé, 
Roberto Mendes (Brasil), Segue-me à Capela, Senza, 
Stereossauro e muito mais.

Depois de dois anos em que o Encontro de Cultu-
ras decorreu com várias restrições, este ano os es-
petáculos e demais iniciativas, vão poder realizar-se 
de forma normal, ao ar livre e em espaços culturais.

De 10 a 19 junho

Encontro de Culturas
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Têm vindo a lume notícias 
que dão conta do encer-

ramento da urgência do Hos-
pital de São Paulo, em Serpa. 
A Câmara Municipal de Serpa, 
reconhecendo e respeitando 
o esforço que a Santa Casa da 
Misericórdia tem vindo a realizar 
para manter este equipamento 
em funcionamento, defende 
que o Hospital de São Paulo 
deve voltar a integrar o Serviço 
Nacional de Saúde.

Muito se tem falado da de-
sertificação do Baixo Alentejo e 
da perda de população nas zo-
nas do interior, como é o caso 
de Serpa. Contudo, a fixação de 
população também depende, 

entre outras, da existência de 
bons serviços de saúde, que 
deem resposta às necessida-
des das populações e da exis-
tência de uma urgência aberta, 
24 horas por dia, com recursos 
humanos qualificados e com 
meios físicos.

A Saúde deve ser pública, 
universal, geral e gratuita e só 
assim poderá ser garantido o 
direito à saúde da nossa po-
pulação. Um direito constitu-
cionalmente consagrado e que 
deverá ser assegurado pela 
Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo e pelo Ministé-
rio da Saúde, entidades que 
acordaram a transferência da 

gestão deste Hospital, através 
de um acordo de cooperação 
assinado em 2014, para a Santa 
Casa da Misericórdia.

Nesta data não foi acautelado 
o serviço público, as necessida-
des dos utentes e não ficaram 
garantidos os serviços de saúde 
básicos e necessários às popu-
lações.

A Câmara Municipal de Serpa 
vai continuar a empenhar-se, 
aliás como tem vindo a fazer em 
várias situações, na defesa dos 
direitos dos seus munícipes, 
nomeadamente pelo direito à 
Saúde.

n

O 
fim progressivo das res-

trições da pandemia foi 

permitindo que, finalmen-

te, pudéssemos recuperar 

alguma normalidade. E o 

regresso das festividades tradicionais por 

todo o concelho, este ano, foram marca-

das por uma ainda maior alegria por parte 

de todos. Porque todas estas festas só são 

possíveis graças ao trabalho e esforço de 

muitos e muitos voluntários que, em cada 

localidade, em cada freguesia, se dedicam 

à sua construção, quero deixar aqui um 

grande agradecimento público às Comis-

sões de Festas, às muitas entidades e a to-

dos os que contribuem para que estas fes-

tas sejam concretizadas. E, deixo também 

e mais uma vez um grande agradecimento 

a todos os que trabalharam para o Cortejo 

Histórico e Etnográfico, aos trabalhadores 

do Município, às empresas e a todos os que 

disponibilizaram os seus tratores e tudo o 

que foi necessário. Ao comércio local, aos 

figurantes… porque o Cortejo, que este ano 

assinalou a quadragésima edição, sendo 

um dos pontos altos da agenda cultural do 

concelho e mobilizando diretamente mais 

de um milhar de pessoas, resulta do es-

forço, do entusiasmo e da participação de 

muitos mais!

É bom e é gratificante voltar a ver o nosso 

concelho a retomar estas dinâmicas, umas 

que ficaram suspensas nos últimos dois 

anos, e outras que vão acontecendo, como 

foi agora o Encontro do Clube 2CV/Dyane 

Portugal e outras iniciativas que estão pro-

gramadas. É bom voltarmos a poder mos-

trar a nossa hospitalidade e o que temos 

de melhor, com um saber receber caloroso 

num território privilegiado de natureza, his-

tória e cultura!

n

EDITORIAL
SAIR À RUA 
E FESTEJAR  

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

A existência de bons serviços de saúde promove a fixação da população 

Hospital de São Paulo

Pelo direito à saúde 

A Câmara Municipal de Ser-
pa teve conhecimento, pela 
comunicação social, da alega-
da existência de um grupo de 
200 moldavos escravizados no 
concelho, e, apesar de não ter 
competências fiscalizadoras, 
contactou Juntas e Uniões de 
Freguesia do concelho, a GNR 
e a Associação Rota do Guadia-
na, para se inteirar da questão.

Até ao momento, nenhuma 
das instituições contactadas 

tem conhecimento de qual-
quer facto sobre esta matéria. 

Recordamos que a Câma-
ra Municipal de Serpa é, des-
de 2016, parceira no Contrato 
Local de Segurança, entidade 
que junta Ministério da Admi-
nistração Interna (nomeada-
mente as forças de segurança 
e o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, entre outras como 
a Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho, Autoridade 

Tributária, a Ulsba e a Rota do 
Guadiana), e tem vindo a de-
nunciar a falta de investimento 
por parte do MAI na promoção 
do acolhimento e integração 
da população migrante no 
concelho de Serpa.

A autarquia solicita à popula-
ção que, caso conheçam situa-
ções semelhantes, as denun-
ciem às autoridades e mesmo 
à autarquia, através dos nossos 
serviços de ação social. 

Informação não confirmada

Alegada escravatura 
em Serpa
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Rede de câmaras municipais do Alentejo

Pelo Clima e pela Água

O Município de Serpa integra, desde mar-
ço, a Rede de Câmaras Municipais do Alente-
jo pelo Clima e pela Água, uma rede ao nível 
autárquico que pretende constituir um espaço 
de partilha, discussão e ação relativamente aos 
desafios das alterações climáticas e escassez 
hídrica, reforçando a capacidade institucional 
dos Municípios integrantes para responder aos 
desafios ambientais no Alentejo.

A adesão do Município de Serpa evidencia 
o compromisso municipal com as adaptações 
às alterações climáticas e à gestão sustentá-
vel da água.

Contribuir para aumentar o conhecimento 
dos técnicos de entidades-chave a nível local 
nas temáticas ligadas à gestão sustentável da 

água, promover a partilha de boas práticas e 
informação sobre ferramentas para mitigar os 
impactos derivados das alterações climáticas, 
com ênfase na escassez hídrica, são objetivos 
centrais desta rede. Estão previstas várias ati-
vidades, nomeadamente talks on-line e ativi-
dades de campo para a troca de experiências 
no respeitante à gestão dos recursos hídricos a 
nível municipal, bem como o acesso a um ma-
nual de boas práticas de adaptação às altera-
ções climáticas. 

Esta rede foi crida no âmbito do projeto “Alen-
tejo_Clima em Escassez Hídrica”, promovido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente atra-
vés da Administração da Região Hidrográfica 
do Alentejo, em parceria com a Associação de 
Defesa do Património de Mértola, e tem como 
objetivo principal incentivar a criação de redes 
temáticas e colaborativas, dedicadas à pro-
moção da adaptação às alterações climáticas 
a nível regional. O projeto, com uma duração 
de 24 meses, conta com um investimento total 
elegível de 234 399 euros, cofinanciado pela 
União Europeia, através do programa opera-
cional Alentejo 2020, beneficiando de um apoio 
de 199 239 euros do Fundo Social Europeu.

Dia da Mulher

Passeio 
cultural

O Castelo de Serpa e o Museu Municipal de 
Arqueologia receberam, no passado dia 26 
de março, a visita de um grupo de mulheres 
de Aracena (Espanha), integrado num passeio 
cultural organizado no âmbito das comemo-
rações do Dia da Mulher. 

A visita contou com a presença de Manuel 
Guerra, alcaide do Ayuntamiento de Aracena 
e de outros elementos do seu executivo. 

Os municípios de Serpa e Aracena, junta-
mente com Aroche e Moura, são parceiros em 
diversos projetos culturais transfronteiriços 
que têm procurado promover o património 
histórico destes territórios. 

Visita de um grupo de mulheres de Aracena

Papoilas do Enxoé

Peça 
de teatro

O Grupo Coral Feminino “Papoilas do En-
xoé”, de Vale de Vargo, participou na peça de 
teatro “Além”, encenada do Teatro Ibérico – 
Centro de Cultura e Pesquisa de Arte Teatral. 
A peça esteve em cena no Teatro Ibérico, em 
Lisboa, nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril.

As mulheres de Vale de Vargo representadas em Lisboa
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Alterações climáticas 

Posse administrativa

Passadiços 
do Pulo do Lobo

Na sequência da resolução do 
contrato entre o Município de 
Serpa e a empresa Calaveiras, 
referente à empreitada Passadi-
ços do Pulo do Lobo, deliberada 
por unanimidade em Reunião 
de Câmara de dia 5 de janeiro 
de 2022, a Câmara Municipal 
de Serpa, tomou posse admi-
nistrativa das infraestruturas e 
dos bens existentes na área de 
intervenção da empreitada, no 
passado dia 4 de abril.

Esta posse administrativa per-
mitirá a execução dos trabalhos 
necessários para garantir a se-
gurança de pessoas e bens no 
local da obra, designadamente, 
vedar e sinalizar as zonas que 
se mostrem perigosas, uma vez 
que a obra se encontra inaca-
bada e sem condições de se-
gurança, para ser utilizada em 
qualquer circunstância.

No local foram já implemen-
tadas medidas de segurança 

e delimitada parte da obra, por 
forma a impedir o acesso.

Assim, a Câmara Municipal 
de Serpa, apela a todos os vi-
sitantes do local para que res-
peitem as indicações presentes 
na sinalética, não utilizando sob 
qualquer pretexto, as infraestru-
turas da obra no local, sob pena 
de colocarem em risco a sua 
própria vida.

n

Município de Serpa tem em curso um pro-
jeto de adaptação às alterações climáticas, 
que incluem medidas destinadas a contrariar 
o efeito da ilha de calor, em espaços públicos 
da cidade de Serpa, e a realização da gestão 
sustentável dos recursos hídricos.

O projeto prevê a criação de sombreamento 

sazonal e de planos de água e fontes na Praça 
da República, bem como corredores de venti-
lação na rua do Calvário. Neste âmbito ainda, 
o abastecimento do sistema de rega do cam-
po de futebol do Parque Desportivo Municipal 
de Vila Nova de São Bento será assegurado 
com recurso a águas subterrâneas.
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Mina da Orada é uma das aldeias ribeirinhas

À Mesa com a Natureza

Botânica à prova
A Cozinha Experimental do 

Mercado Municipal de Serpa 
recebe, no próximo dia 7 de 
maio, mais uma iniciativa no 
âmbito da temática “À Mesa 
com a Natureza”, desta feita in-
titulada Botânica à prova.

Tomilho e salva, hortelã e 
poejo, carrasquinhas e bel-
droegas, ervilhas e favas, en-
tre outras, estarão em desta-
que neste dia. De referir que 
a iniciativa é promovida pelo 
Município, e pretende evocar 
a importância da botânica en-
quanto património vegetal sin-
gular de Serpa, e que mantem 
viva uma estreita ligação com 

o território, as cadeias curtas, 
os estilos de vida saudáveis e a 
gastronomia local. Estarão em 
destaque a importância destas 
plantas e ervas para reduzir o 
desperdício alimentar, para a 
promoção da saúde e as várias 
combinações criativas.

A iniciativa pretende ainda 
promover uma conversa sobre 
temas atuais como a botânica, 
economia circular e criativa, 
alimentação inteligente, agri-
cultura biológica, e fairfood.

As inscrições deverão ser 
feitas através do e-mail cades@
cm-serpa.pt. 

n

Alqueva

Audioguia 
sobre aldeias 
ribeirinhas

A ATLA – Associação Transfronteiriça de Mu-
nicípios do Lago Alqueva, da qual o Município 
de Serpa faz parte, lançou recentemente um 
audioguia, denominado “Lago Alqueva”, com o 
objetivo de atrair mais visitantes e dar a conhe-
cer as aldeias ribeirinhas de Alqueva.

Esta aplicação, que pode ser descarregada 
para sistemas android ou iOS, permite, segun-
do a associação, a “navegação em mapa do 
território de Alqueva, com acesso a áudios (em 
Português e Espanhol), fotos e textos de carac-
terização das aldeias ribeirinhas em torno da 
albufeira de Alqueva”, sendo o intuito principal 
desta aplicação a referenciação de locais de in-
teresse a visitar na região.

Este audioguia possui ainda a funcionalidade 
de se poder conectar ao automóvel, permitindo 
ouvir os áudios de caracterização das diferentes 
aldeias ribeirinhas, enquanto percorre o territó-
rio de Alqueva.

No concelho de Serpa, a Mina da Orada é a 
aldeia ribeirinha de Alqueva, e neste audioguia, 
é possível descobrir algumas das particularida-
des desta pequena aldeia.

Integram a Associação Transfronteiriça os 
municípios portugueses de Alandroal, Bar-
rancos, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de 
Monsaraz, Serpa, Viana do Alentejo, Vidigueira, 
e os ayuntamientos espanhóis de Alconchel, 
Cheles, Olivença e Vila Nueva del Fresno.

O Presidente da Câmara de Serpa recebeu a comitiva

Projeto internacional

Defesa do ambiente

No dia 22 de março foram 
recebidos no edifício da 

Câmara Municipal de Serpa, 
pelo Presidente da autarquia, 
João Efigénio Palma e a verea-
dora Odete Borralho, os par-
ticipantes no projeto de Eras-
mus “Environmental wars with 
digital games” (Jogos Digitais 
de Defesa do Ambiente), que 
apresentaram o projeto.

O projeto, iniciado pelo do-
cente António Pereira, do Agru-
pamento de Escolas n.º 1 de 
Serpa, e aprovado pela Agên-
cia Nacional Erasmus+ Educa-

ção e Formação, decorre entre 
fevereiro de 2022 e fevereiro de 
2024. 

Participaram neste encontro 
quatro estabelecimentos es-
colares, oriundos da Polónia, 
Turquia, Itália e Portugal (Agru-
pamento de Escolas n.º 1 de 
Serpa), aos quais se juntou uma 
Organização Não Governamen-
tal da Turquia, especializada no 
ramo educativo e ambiental.

Em destaque estiveram as 
necessidades e interesses 
comuns, no que concerne à 
consciencialização ambiental e 

competências digitais, no âm-
bito da cooperação para a ino-
vação e boas práticas.

O primeiro encontro teve lu-
gar no Agrupamento de Esco-
las n.º 1 de Serpa, entre os dias 
22 e 24 de março de 2022, com 
sessões de trabalho entre os 
parceiros para a definição das 
ações que serão levadas a cabo 
no âmbito do projeto, que cul-
minará na produção de jogos 
digitais de defesa do ambiente, 
usando o Scratch e, ainda, um 
MOOC (traduzido em cinco lín-
guas).
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A Câmara Municipal de Serpa 
promoveu a realização de um 
estudo geológico-geotécnico 
(estudo necessário à definição 
de parâmetros do solo ou rocha 
através da realização de alguns 
ensaios, tais como sondagem, 
ou outros) para execução de um 
projeto de drenagem de águas 
pluviais no recinto do Pré-Esco-
lar de Vila Nova de São Bento.

Recordamos que a Câmara 
Municipal tem prevista a cons-
trução de um novo parque in-
fantil no recinto desta escola. 
Contudo, a presença de água 
no terreno não tem permitido 
que a obra se concretize. Ago-
ra, depois da realização des-
te estudo, cujas conclusões 
aguardamos, será possível 
avançar para a criação de uma 
rede de drenagem na envol-
vente ao edifício, que permitirá 
a construção do Parque Infantil 
e o melhoramento do pavimen-
to exterior.

Pré-Escolar de Vila Nova de São Bento

Estudo 
geológico-geotécnico

Prospeção realizada no Pré-Escolar de Vila Nova de São Bento

Efemérides

Iniciativas 
saudáveis

A Câmara Municipal de Serpa promoveu, 
entre 6 e 10 de abril, o Dia Mundial da Ativida-
de Física e Dia Mundial da Saúde com várias 
iniciativas.

Nos dias 6 e 7 de abril foram dinamizadas 
pelos técnicos desportivos municipais sessões 
de atividade física em contexto laboral, nos vá-
rios equipamentos municipais. 

No dia 8 decorreu, no Parque Desportivo de 
Serpa, um Torneio de Futsal Escolar, promovi-
do em parceria com a Associação de Futebol 
de Beja e o Agrupamento de Escolas n.º 1 de 
Serpa, em colaboração com o Agrupamento 
Escolar de Serpa n.º 1. O torneio, para alunos 
do 1.º ciclo, reuniu 12 equipas da Escola EB 2, 3 
Abade Correia da Serra e EB de Vales Mortos, 
num total de 189 alunos.

No dia 9 de abril teve lugar um passeio pe-
destre ao talefe, em Vila Verde de Ficalho, gra-
tuito, intitulado “Rosa Albardeiras”, em parceria 
com a Associação Talefe. A iniciativa teve como 
principal objetivo conhecer a Rosa Albardeira 
no território de que é originária. 

Sensibilização para a temática

Caminhada pela 
Serra de Serpa

Teve lugar, dia 10 de abril, mais uma 
caminhada por Vales Mortos, no âmbito 
do programa municipal “Vamos conhecer 
o concelho... a pé”. A atividade deu a co-
nhecer aos participantes a Serra de Serpa, 
através de um percurso de cerca de 12,5 
quilómetros, na qual marcaram presença 
55 caminhantes. De referir que a Comissão 
de Festas de Vales Mortos colaborou com 
a iniciativa, confecionando o almoço.

Esta foi a primeira caminhada em que 
a Câmara Municipal de Serpa atribuiu aos 
caminhantes o Passaporte Municipal das 
Caminhadas. Trata-se um pequeno passa-
porte onde, em cada caminhada realizada 
no âmbito deste programa, vão sendo co-
locados carimbos alusivos à participação. 
Ao fim de quatro participações seguidas 
(ou cinco intervaladas), a autarquia ofere-
ce uma t-shirt. 

A Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, em Serpa, re-
cebeu, entre 8 e 30 de abril, a 4.ª 
edição da exposição Senhora 
de Mim || Exposição no Femini-
no, um projeto de valorização da 
arte e da cultura, apoiado pela 
Câmara Municipal de Serpa, 
que, de acordo com a organiza-
ção “traduz a sensibilidade e a 
perspetiva de várias mulheres, 
destinado a todos”.

Esta edição contou com obras 
de oito artistas, de várias idades 
e vivências, que através dos 
seus trabalhos, realizados com 
técnicas diferenciadas, como a 
pintura, a escultura, a fotografia 
e ou a ilustração, “conduzem-
-nos pelo rico e plural universo 
feminino”.

As artistas convidadas foram 
Elsa Morgadinho, Helena Inver-

no, Inês Rosa, Irina Panchoshak, 
Margarida, Maria do Rosário, Su-
zana Henriqueta e Vanda Palma, 
tendo o trabalho gráfico ficado 
a cargo de Eva Caseiro. Nádia 
Mira e Sónia Calvário foram as 
curadoras da exposição.

Realizada com o intuito de 
“possibilitar que as mulheres, 

através da sua arte, se expri-
mam sem reservas é o grande 
objetivo deste singular projeto, 
nascido no Alentejo. A valori-
zação da mulher artista, da li-
berdade e da diversidade são 
a tónica e o fio condutor da ex-
posição e da ligação entre as 
convidadas”.

Biblioteca Municipal 

4.ª edição Senhora de Mim



maio 022 | Serpa Informação | 7

notícias

Jardim Municipal 
acolheu 

Concerto 
de Primavera

A Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa 
atuou no dia 26 de março, no Jardim Municipal 
de Serpa. O concerto teve como intuito celebrar 
a chegada da Primavera. Um momento com 
bastante público que vibrou com a música da 
banda.

Análise sensorial de queijo 

Ação de capacitação  

Concurso de fotografia

Inscrições abertas

O Município de Serpa, em 
parceria com o Institu-

to Politécnico de Beja - Escola 
Superior Agrária, o Instituto Na-
cional de Investigação Agrária e 
Veterinária, I.P. e uma empresa 
da especialidade, dinamizaram, 
no passado dia 9 de abril, uma 
ação de capacitação de análise 
sensorial de queijo, na qual par-
ticiparam 20 empresários de di-
versas queijarias.

A iniciativa teve como objetivo 
principal desenvolver o conheci-
mento e acuidade sensorial de 

profissionais com influência na 
divulgação do consumo infor-
mado do queijo. Questões como 
a crosta, a forma e consistência, 
a textura, a cor da pasta, o sabor 
e o aroma, qualidades ímpares 
de avaliação sensorial do queijo, 
bem como de análise da quali-
dade de produção, estiveram 
em destaque.

A ação de capacitação, que 
terá uma segunda edição no fi-
nal do ano, está integrada na 
estratégia do Município de Ser-
pa para a valorização do Queijo 

Serpa, da qual fazem parte, en-
tre outras, a Feira do Queijo do 
Alentejo, o Concurso de Queijo 
“Melhor Queijo da Feira do Quei-
jo do Alentejo”, a Semana Gastro-
nómica do Queijo, a dinamização 
da Loja do Queijo e do Centro 
Interpretativo do Queijo Serpa, 
ambos instalados no Mercado 
Municipal de Serpa, a realiza-
ção de missões empresariais, a 
promoção da cooperação entre 
os empresários e o trabalho de 
proximidade com os produtores 
e queijarias.

Estão abertas as inscrições 
para a 8.ª edição do concur-
so de fotografia “Património (I)
Material do Concelho de Ser-
pa”, promovido pela Câmara 
Municipal de Serpa.

Os interessados em par-
ticipar podem enviar as fo-
tografias até ao próximo dia 
21 outubro, por correio, para 
a Câmara Municipal de Ser-
pa, ou em mão no Serviço de 
Atendimento da Câmara Muni-
cipal de Serpa. 

As normas de participação e a 
ficha de inscrição estão disponí-
veis em www.cm-serpa.pt. Even-
tuais dúvidas devem ser remeti-

das para pfotografia@cm-serpa.pt
Os resultados do concurso 

serão divulgados entre 14 e 18 
de novembro, estando previs-
to que se realize uma exposi-
ção, com entrega de prémios, 
no final do ano.

O concurso tem como ob-
jetivo estimular o gosto pela 
fotografia, fomentar a obser-
vação, a descoberta e a reve-
lação do património material 
e imaterial do concelho, ao 
mesmo tempo que pretende 
promover a partilha e o regis-
to de diferentes olhares sobre 
esse mesmo património en-
quanto identidade cultural.

Iniciativa contou com 20 profissionais do setor

Prémios na área 
do desporto outdoor

Município 
distinguido  

O Município de Serpa voltou a ser distingui-
do, com o segundo prémio, desta feita pelo 
trabalho desenvolvido nas oportunidades de 
prática outdoor, uma candidatura submeti-
da ao projeto Município Amigo do Desporto 
(MAD).

O galardão foi recebido por Carlos Alves, 
vice-presidente da autarquia, no decurso do 
seminário do MAD, que decorreu em Oliveira 
do Bairro, no dia 28 de março.

Recordamos que a Câmara Municipal de 
Serpa se candidatou à categoria “Oportuni-
dades de Prática Outdoor 2022”, para municí-
pios entre os 10 001 e os 50 000 habitantes, 
tendo obtido o segundo lugar, ex aequo com 
Esposende e Lousã. De referir que este foi o 
grupo com mais candidaturas, 16 no total.

A votação foi feita por todos os municípios 
que integram o MAD, independentemente 
de apresentarem ou não candidatura, sendo 
que cada município atribui até 5 pontos para 
a apresentação que considerar melhor.

O programa Município Amigo do Desporto 
integra cerca de 150 municípios que, através 
de uma rede, partilham boas práticas de de-
senvolvimento da atividade física e despor-
tiva.
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Festas em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe
Quadragésima edição

O povo saiu à rua 
para ver o Cortejo

Comissão de Festas 

Festa 
em Serpa

De 15 a 19 de abril decorreram as festas em 
honra de Nossa Senhora de Guadalupe, or-
ganizadas pela Comissão de Festas de Serpa. 
Ao longo dos dias realizaram-se as iniciativas 
religiosas, que incluíram missas, procissões, 
arrematação de ramos e reza do terço. 

Da programação fizeram parte, no dia 15, 
o rally papper e um torneio de benjamins, 
promovidos pelo Futebol Clube de Serpa. No 
dia 16 realizaram-se dois festivais taurinos, 
organizados pelos Bombeiros Voluntários de 
Serpa, um torneio de infantis e um jogo de 
veteranos, promovidos pelo Futebol Clube 
de Serpa, arruada pelos Tocándar, atuações 
musicais de Luís Simenta, Alentejanos e Da-
vid Lello, bem como as tradicionais aleluias.

No dia 17, arruadas pelos Tocándar e pela 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Al-
bufeira, o Cortejo Histórico e Etnográfico, 
organizado pela edilidade, os espetáculos 
do grupo Classe Operária e de Daniel K inte-
graram a programação, marcada pelo espe-
táculo de fogo-de-artifício. No dia 18 atuou o 
grupo Porque Si e Filipe Alves.

A encerrar os festejos, teve lugar no dia 19, 
missa e procissão rumo ao Altinho.

n

A 40.ª edição do Cortejo His-
tórico e Etnográfico contou com 
a presença de muito público. 
Dois anos depois da sua última 
realização, os carros, quadros, 
figurantes e animais voltaram a 
sair à rua, num dia de muito ca-
lor que ajudou à festa.

Milhares de pessoas mar-
caram lugar ao longo 

do percurso pelo qual passou 
o Cortejo. Sentia-se nas ruas o 
clima de festa. Não só por par-
te de quem assistia, mas em 
especial por parte de quem 
participava. Depois de uma pa-
ragem de dois anos, motivada 
pela Covid 19, novos e menos 
novos, residentes, visitantes 
e pessoas que não regressa-
vam a Serpa há muito, fizeram 
questão de marcar lugar, e as-
sistir ao Cortejo Histórico e Et-
nográfico de Serpa. 

Esta edição contou com a 
presença de mais de 800 figu-
rantes e participantes. Um nú-
mero histórico, acompanhado 
por 40 carros alusivos à cultura 
e às tradições do concelho. 

Tratou-se da celebração de 
quatro décadas de evento, que 
teve apenas três interrupções.

A chegada dos romanos à 
Península Ibérica, no século III 
a.C; a chegada do Islão (711); a 
conquista de Serpa aos mu-
çulmanos, em 1166, por Geral-
do Geraldes, o “Sem-Pavor”; 
o território hospitalário, entre 
muitos outros momentos da 
história do concelho foram re-
tratados neste Cortejo.

Participaram fanfarras e ban-
das filarmónicas, grupos de 
bombos e cabeçudos. Os gru-
pos corais do concelho marca-
ram presença, fazendo ouvir 
o nosso património imaterial. 
Matou-se o porco e fez-se 
queijo. Até as abelhas, das his-
tóricas malhadas, desfilaram 
nas ruas de Serpa.

Este ano, e como forma de 
marcar a data, foi criado um 
novo carro intitulado a “Lenda 
da Serpe Alada”. Desde o sé-
culo XIII a serpe consagrou-se 
como o símbolo heráldico por 
excelência do Município de 
Serpa. Era um símbolo falante, 

que criava uma relação direta 
com o nome da vila, possivel-
mente por influência da lenda 
sobre a sua fundação, que re-
metia para uma serpe o domí-
nio e a proteção do território. 
A lenda conta que, em tem-
pos muito recuados, uma ser-
pe alada, forte, vigorosa, “que 
até parecia deitar lume pelas 
ventas”, vivia acoitada nas fra-
gas do rio Anas, hoje chamado 
Guadiana, e defendia vitorio-
samente as terras e as gentes 
de Serpa de quem viesse para 
lhes fazer mal.

A Câmara de Serpa agradece 
aos funcionários do Município, 
às Juntas e Uniões de fregue-
sias do concelho, ao movimen-
to associativo, aos estabeleci-
mentos de ensino e a todas as 
entidades e cidadãos que par-
ticiparam na organização des-
ta 40.ª edição do Cortejo pelo 
seu inestimável apoio, não 
esquecendo todas as pessoas 
que colaboraram, ano após 
ano, na realização do Cortejo e 
que já desapareceram do nos-
so convívio.

Artesanato 

Mercadinho 
de Páscoa  

O espaço exterior do Mercado Municipal de 
Serpa acolheu o Mercadinho de Páscoa, que 
se realizou nos dias 15 e 16 de abril. Organizado 
pela Câmara Municipal de Serpa, juntou vários 
artesãos naquele espaço e teve como objetivo 
dinamizar o espaço do Mercado Municipal, du-
rante as festas em honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe.
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Páscoa

(En)Cena

Cinderela, 
o musical

Um musical infantil, levado a palco pelo 
Grupo de Teatro da Escola Secundária de 
Serpa, (En)Cena, dirigido por João Duarte 
Costa, esteve em ´minidigressão´ pelas fre-
guesias do concelho, durante as férias esco-
lar da Páscoa.

A iniciativa, promovida pela Câmara Muni-
cipal de Serpa, levou às crianças do concelho 
magia e animação. Todas as sessões foram 
muito participadas, tendo a sessão realizado 
no Cineteatro Municipal de Serpa sido repetida. 

Música 

Concerto 
de Páscoa

No dia 14 de abril, a Igreja de S. Paulo, em 
Serpa, foi palco para um concerto de Páscoa, 
muito participado, que lotou o espaço.

A iniciativa, organizada pela Câmara Muni-
cipal de Serpa, contou com as interpretações 
de Teresa Tapadas, Carlos Guilherme e Pedro 
Vieira de Almeida. 

Um local diferente, cedido pela Santa Casa 
da Misericórdia propositadamente para o 
evento, que acolheu um espetáculo muito 
aplaudido.
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cultura

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Prensa

A prensa manual é uma ferramenta antiga usada 
pelo sapateiro para colocar botões no calçado sob a 
forma de pressão. Elaborada em ferro forjado, apre-
senta o corpo inteiro e o formato curvilíneo, sendo 
constituída por uma alavanca e por um eixo que re-
gula os diversos tipos de apliques, como botões de 
pressão, rebites, ou ilhoses que se pretende instalar. 
A prensa opera por meio de compressão sendo fixa-
da por parafusos numa superfície plana e resistente 
para suportar a forte pressão exercida sobre a mes-
ma. Para funcionar corretamente é necessária uma 
peça denominada matriz, ou seja, um dente pontia-
gudo que, acoplado à peça correspondente, encai-
xa os apliques. A alavanca manual exerce a pressão 
necessária para que os botões fiquem bem coloca-
dos sobre o couro, obedecendo a uma regulação 
da prensa, que deve ser menor que 15 mm. Dessa 
forma, a pressão aplicada pela mão do homem será 
maior, obtendo finalmente o encaixe perfeito que é 
pretendido. 

A peça que se apresenta faz parte de uma série de 
ferramentas usadas pelo sapateiro, que caíram em 
desuso com a evolução dos tempos. Apesar de o ofí-
cio de sapateiro ser um dos mais antigos da história, 
os mestres desta arte eram considerados pessoas 
cultas para época, que procuraram estabelecer-se 
nas vilas e aldeias, gerando riqueza e apostando no 
progresso da nossa cultura local.

Prensa - Ferramenta produzida em ferro, utilizada pelo sapateiro 
para colocar os botões no calçado artesanal, sob a forma de 
pressão.
Peça oferecida pelo mestre José Vicente Mangas
Museu Municipal de Etnografia

Sessões no Musibéria atraíram muitos espectadores  

Mostra de Cinema de Serpa 

Ciclo de Cinema 
Curdo

A Associação Cultural Sulcena, com 
o apoio da Câmara Municipal de Serpa, 
promoveu a Mostra de Cinema de Serpa 
“à Margem”, com um ciclo dedicado ao 
cinema curdo.

Assim, todas as quintas-feiras do mês 
de abril (7, 14, 21 e 28 de abril), esteve em 
destaque um filme de autor. A projeção 
teve lugar no Musibéria.

O programa do Ciclo de Cinema Curdo 
era composto por quatro filmes e respe-
tivas sessões de debate, que contaram 
com a presença (física ou virtual) dos rea-
lizadores.

De destacar que os quatro filmes são 
obras de cinema de autor de alguma forma 
premiadas e que um deles teve, no âmbito 
deste ciclo, estreia absoluta em Portugal.

No dia 7 abril, esteve em exibição” Zer” 
(2017), de Kazim Oz, e a sessão contou 
com a presença do realizador. No dia 14 
abril, foi a vez de “House Without a Roof” 
(2016), de Soleen Yusef, que participou 
por vídeo-chamada. A quinta-feira se-
guinte (21) recebeu “Bakur (North)” (2016), 

de Çayan Demirel e Ertugrul Mavioglu 
(Çayan Demirel participou por vídeo-cha-
mada). No último dia de ciclo, dia 28, foi 
a vez de “Song of My Mother” (2014), de 
Erol Mintas, que marcou presença por ví-
deo-chamada.

Além destas sessões, teve lugar ainda 
uma sessão especial do filme “Zer”, no 
dia 21 de abril, dedicada aos alunos do 
secundário do concelho de Serpa e que 
contemplou, após a exibição do filme, um 
espaço de debate com os alunos.

De acordo com a associação Sulcena, a 
temática foi escolhida “por abranger uma 
série de temáticas que, do ponto de vis-
ta humano, mas também humanitário, se 
consideram cada vez mais relevantes e ne-
cessárias. De entre estas, destacam-se, por 
um lado, a imigração e a diáspora do povo 
curdo, a sua subjugação ao longo de vários 
períodos da história e a tentativa de apa-
gamento de uma cultura e de uma língua. 
Por outro lado, num registo mais pessoal e 
íntimo a exploração das relações humanas 
e o seu impacto na vida quotidiana”.

No dia 22 de março o Município de 
Serpa aderiu à iniciativa “Hora de fechar 
a torneira”, tendo suspendido o funcio-
namento dos sistemas de rega e das 
fontes, entre as 22.00 h e as 23.00 horas. 

Integrada nas comemorações do Dia 
Mundial da Água, a iniciativa teve como 
objetivo contribuir para a mudança 
consciente de comportamentos sobre o 

uso correto e eficiente da água, incitan-
do à proteção e preservação da mesma.

Realizou-se em parceria com a Co-
munidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo (Cimbal), EMAS, Águas Públi-
cas do Alentejo (AGDA) e Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem 
de Águas (APDA).

n

Serpa associou-se

Hora de fechar 
a torneira 
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Ser, Participar e Construir Identidades

Ser(pa)+ Cidadão 

O projeto Ser(pa)+ Cida-
dão Ser, Participar e 

Construir Identidades, projeto 
que efetivava trabalho com a 
comunidade migrante e cigana 
do concelho, chega agora ao 
fim. Foram três anos de traba-
lho no terreno, que resultaram 
em centenas de intervenções e 
ações junto destes grupos.

Foram abordadas áreas 
como a mediação cultural, que 
pretende, através do conhe-
cimento, mostrar que existem 
culturas diferentes, sendo pos-
sível uma interculturalidade, 
mesmo no caso de a religião 
não ser a mesma, construindo 
a tolerância. 

O programa de Educação 
para a Tolerância e Comunica-
ção entre Culturas teve como 
principal objetivo sensibilizar 
as crianças para a diversidade, 
empatia e convivência com as 
diferentes culturas que nos ro-
deiam. Abrangeu 500 alunos, do 
1.º ciclo do concelho, frequen-
tadores das Oficinas de Verão. 
Este programa recebeu uma 
Menção Honrosa na I edição do 
prémio autárquico Aristides de 
Sousa Mendes, pela sua impor-
tância na educação das crian-
ças para os valores defendidos.

A parentalidade positiva foi 
outra das temáticas trabalha-
das e as ações realizadas en-
volveram quase 100 pais do 
concelho de Serpa, oriundos 

de bairros da comunidade ci-
gana do concelho. O principal 
objetivo prendia-se com a ca-
pacitação e apoio a famílias ci-
ganas no cuidado às crianças. 
Foram realizadas 36 sessões 
presenciais, com temas tão 
diversos como “Cuidado com 
o bebé”, “Alimentação Saudá-
vel”, “Amamentação”, “Cuidados 
com a internet”, “Primeiros So-
corros Pediátricos”, “Segurança 
Rodoviária no transporte de 
crianças”, entre outros.

De destacar o trabalho reali-
zado na área da mediação in-
tercultural socioeducativa, que 
envolveu mais de duas cente-
nas de famílias ciganas, que 
puderam contar com apoio e 
mediação nos contactos com 
a escola, nomeadamente na 
realização de matrículas, can-
didaturas a auxílios económi-
cos, transporte escolar, entre 
outros.

Nesta área, os quatro me-
diadores do projeto Ser(pa)+ 
Cidadão Ser, Participar e Cons-
truir Identidades conseguiram 
realizar levantamentos sobre a 
forma como esta comunidade 
vive, em especial as condições 
de habitabilidade existentes 
nos bairros.

A mediação intercultural em 
serviços públicos, outra das 
áreas trabalhadas, permitiu re-
forçar a divulgação e o trabalho 
dos Centros Locais de Apoio à 

Integração de Migrantes (Claim) 
de Serpa, Pias e Brinches, dando 
um apoio importante à comuni-
dade migrante do concelho, em 
especial no esclarecimento e 
resposta às necessidades desta 
comunidade. Durante a pande-
mia, estes mediadores trataram 
do esclarecimento dos migran-
tes para que todos fossem va-
cinados, tendo as questões de 
saúde especial enfoque.

Apesar dos dois anos mar-
cados pela pandemia Covid 19 
o projeto nunca interrompeu 
a sua atividade, adaptando as 
suas ações e transformando-
-as para ir ao encontro das ne-
cessidades dos beneficiários. 
Durante três anos, estiveram 
envolvidas mais de três deze-
nas de entidades que apoiaram, 
dinamizaram e colaboraram nas 
inúmeras ações realizadas. O 
projeto terminou, mas deixa se-
mentes para que possa vir a ser 
continuado.

Recordamos que o projeto 
Ser(pa)+ Cidadão Ser, Participar 
e Construir Identidades resultou 
de uma candidatura ao Poise –  
Projeto de Mediadores Munici-
pais Interculturais e de uma par-
ceria entre a Câmara Municipal 
de Serpa e a Rota do Guadiana-
-ADI e contou com uma equi-
pa de quatro profissionais, um 
coordenador e três mediadores 
que, em conjunto, dinamizaram 
várias atividades.

Musibéria

Oficina 
sai à rua

No dia 26 de março saiu à rua a criação para o 
espaço público, coordenada por Catarina Viei-
ra, Aixa Figini e Josefa Pereira, “As canções que 
cantamos contra os muros que limpamos”.

A oficina de voz e movimento, foi realizada 
com a comunidade de Serpa em torno da figura 
de um coro de mulheres. Explorou o potencial 
estético e político em torno da figura do coro e 
no qual participaram Catarina Vieira, Aixa Figini, 
Josefa Pereira, Irina Vicente, Ana Paula Cardoso, 
Rita Cruz, Júlia Medina, Joana Dourado, Ana Te-
resa Pizarro, Ana Cachola, Elisa Drago, Francis-
ca Rufino, Maria de Fátima Costa, Manuela Ro-
meiro, Maria Eduarda Espernega, Telma Saião, 
Paula Estorninho e Deolinda Costa.

A apresentação, que teve início no Musibéria, 
passou pela Praça da República e percorreu 
várias ruas da cidade, pretendeu ativar a paisa-
gem como uma caixa de ressonância: corpo a 
corpo, da parede para a voz, da memória para o 
gesto, do gesto para o desejo de futuro.

Apresentação nas escadas de Santa Maria

Albúm

“The Lonely 
Tree”

No dia 9 de abril o pianista João Barreto 
apresentou no Musibéria, em primeira mão, 
o seu álbum de originais “The Lonely Tree”, 
gravado no Estúdio de Som Musibéria e com 
produção musical de Pablo Lapidusas.
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2021

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO
A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Di-
reito de Oposição, assegurando às minorias o direito de 
constituir e exercer uma oposição democrática, no caso 
concreto das Autarquias, aos respetivos Órgãos Execu-
tivos.
Entende-se por oposição, a atividade de acompanha-
mento, fiscalização e crítica das orientações políticas dos 
Órgãos Executivos.
As informações devem ser prestadas diretamente e em 
prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativas 
dos partidos políticos e demais titulares do direito de 
oposição. 
Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro 
de 2000, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 
o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Opo-
sição, nos termos da citada lei. 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
São titulares do direito de oposição:
a) Os partidos políticos representados na Assembleia 

Municipal, que não estejam representados na Câmara 
Municipal;

b) Os partidos políticos representados na Câmara Munici-
pal, desde que os respetivos membros não assumam 
pelouros, poderes delegados ou outras formas de res-
ponsabilidade direta e imediata pelo exercício de fun-
ções executivas,

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, este-
jam representados em qualquer órgão autárquico. 

Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, 
no ano de 2021, de 1 de janeiro até às Eleições para as 
Autarquias Locais, que se realizaram no dia 26 de setem-
bro, o Partido Socialista, pelo facto de estar representado 
no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes 
deter pelouros, poderes delegados ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de fun-
ções executivas e também a Coligação “Serpa Precisa de 
Todos” PPD-PSD/CDS-PP representado na Assembleia 
Municipal, mas sem representação na Câmara Municipal. 

> O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal 
com três vereadores e na Assembleia Municipal com 
nove eleitos; 

> A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: 
representada na Assembleia Municipal com um eleito.

CÂMARA MUNICIPAL 

Fonte: SGMAI

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Fonte: SGMAI

Após as eleições autárquicas, cuja instalação da Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal, decorreu no dia 15 de 
outubro de 2021, são titulares do direito de oposição, o 
Partido Socialista e o Chega pelo facto de estarem re-
presentados no Órgão Executivo e nenhum dos seus 
representantes deter pelouros, poderes delegados ou 
outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 
exercício de funções executivas e também a Coligação 
“Consigo Serpa Consegue ” PPD-PSD/CDS-PP que está 
representada na Assembleia Municipal, mas não tem re-
presentação na Câmara Municipal. 

> O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal 
com dois vereadores e na Assembleia Municipal com 
nove eleitos; 

> O Chega, representado na Câmara Municipal com um 
vereador e na Assembleia Municipal com três eleitos

> A Coligação “Consigo Serpa Consegue” PPD-PSD/
CDS-PP, representada na Assembleia Municipal com 
um eleito.

CÂMARA MUNICIPAL 

Fonte: SGMAI

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Fonte: SGMAI

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da 
Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 34.º n.º 1 alínea u) da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os 
atos praticados em observância dos direitos consagra-
dos no referido Estatuto, durante o ano de 2021: 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO
Os Vereadores têm sido regularmente informados, pelo 
Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela 
CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o an-
damento dos principais assuntos de interesse para o 
Município nas reuniões da Câmara Municipal e/ou pos-
teriormente por email; os membros do Executivo que 
assumiram pelouros e poderes delegados prestam in-
formação sobre o andamento dos principais assuntos de 
interesse público relacionados com a sua atividade, nas 
reuniões da Câmara Municipal e sempre que são solicita-
dos a prestar esclarecimentos por parte dos Vereadores 
eleitos pelo PS e Chega.
Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a 
todos os eleitos da Assembleia Municipal, nas sessões 
deste Órgão, ou posteriormente, por escrito. 
Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo 
Presidente, no período de “Antes da Ordem do Dia”, pres-
ta informação sobre os convites e eventos em que parti-
ciparam, no período que medeia cada uma das sessões. 

No ano de 2021, para além das muitas questões que fo-

ram colocadas durante as reuniões da Câmara e sessões 
da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de 
imediato, foram ainda apresentados diversos pedidos 
de esclarecimento por parte dos eleitos do Partido So-
cialista, Chega e eleito da Coligação PSD/CDS, os quais 
foram encaminhados para os respetivos Serviços para 
obtenção de informação e posteriormente remetida essa 
mesma informação, por email, a todos os eleitos, sendo a 
mesma integrada na ata da reunião que se realizou ime-
diatamente a seguir. 

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reu-
niões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, 
também os eleitos são informados sobre o andamento 
dos processos e resposta enviada a esses munícipes. 

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de opo-
sição foram prestadas as seguintes informações, no âm-
bito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) 
e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 
de janeiro:

> Informação escrita do Presidente (Relatório da Ativida-
de Municipal), acerca da atividade e situação financeira 
da Câmara Municipal, remetida a todos os membros 
da Assembleia Municipal, antes de cada sessão, onde 
consta também informação sobre as Reclamações, 
Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Penden-
tes e estado atualizado dos mesmos e situação finan-
ceira da autarquia e da qual é também dado conheci-
mento a todos os eleitos do Órgão Executivo;

> Notas de Imprensa que são enviadas à comunicação 
social pela autarquia;

> Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das 
Notas de Imprensa e outras informações, bem como 
as iniciativas divulgadas pelos Grupos Parlamentares, 
que são remetidas à autarquia;

> Resposta aos pedidos de informação apresentados pe-
los Vereadores;

Resposta aos pedidos de informação veiculados pela 
Mesa ou eleitos da Assembleia Municipal;

> Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos 
destinadas a ter eficácia externa, através de edital e di-
vulgação na página da Internet da autarquia e afixação 
nas Juntas/Uniões de Freguesia;

> Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas 
das sessões da Assembleia Municipal e das atas da 
Câmara Municipal, após a sua aprovação;

> Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Re-
latórios da Atividade Municipal e dos Relatórios de 
Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Opo-
sição;

> Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de 
Oposição e da publicação do respetivo relatório de 
avaliação, respeitante ao ano de 2020;

> Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da 
Câmara Municipal, após a sua aprovação;

Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documenta-
ção relativa a planos, projetos, relatórios, pareceres e 
outros documentos de natureza semelhante;

> Toda a documentação de fundamentação aos pontos 
da ordem do dia agendados, quer para as reuniões 
da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, 
foi disponibilizada em suporte digital, para consulta e 
análise prévia, aos membros dos respetivos órgãos; 

> Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos 
presidentes ou outros membros das juntas de fregue-
sia do concelho;

> Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou 
informalmente sobre o andamento dos principais as-
suntos do município.

> Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de 
Assuntos Gerais de Interesse Autárquico, para conhe-
cimento de informação remetida à autarquia pelos 
grupos parlamentares e outras entidades;

Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência 
remetida à autarquia e destinada aos Vereadores ou aos 
membros da Assembleia Municipal. 
A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos 
de informação permanente sobre a gestão municipal, 
onde se inclui a página da internet, facilitando o acompa-
nhamento, fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos 
municipais. 
Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Ser-
pa Informação”; a Agenda Cultural e Desportiva; Newslet-
ters; Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na cidade 
de Serpa (mobiliário urbano para informação).

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA
O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de 
oposição têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas 
de orçamento e plano de atividades. 

obrigatórias
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notícias

O Município de Serpa tem 
tido, desde há anos 

a esta parte, preocupações 
com as questões ambientais, 
quer na utilização de técnicas 
e equipamentos mais amigos 
ambiente, quer na conscien-
cialização coletiva para as boas 
práticas.

Os resíduos provenientes 
da construção e da demolição 
(RCD), que muitos depositam à 
beira de caminhos, têm vindo 
a acrescer às preocupações 
da autarquia. Várias foram já as 
inicitivas promovidas junto de 
empresários do setor da cons-
trução, e mesmo junto de parti-
culares, com a cedência de big 
bags para a deposição destes 
RCD. 

Serpa integra a Cimbal (Co-
munidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo), e, em conjun-
to com os demais municípios 
que a constituem, está a de-
senvolver o Plano Estratégico 
para a Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD). 
Partindo da regulamentação 
existente, o Plano pretende 
criar uma base comum para os 
municípios da Cimbal, centrada 
na gestão de resíduos, mas que 
inclua também as questões do 
planeamento urbano, particu-
larmente as relacionadas com 
a demolição seletiva, cadastro 

de edifícios / materiais e audi-
torias pré-demolição.

O Município de Serpa sele-
cionou como mais relevante 
para o nosso território a defini-
ção de soluções para a recolha, 
acondicionamento e armaze-
namento dos RCD, controlo 
procedimental, fiscalização e 
comunicação com as micro e 
pequenas empresas de cons-
trução. 

Um dos desafios a que o pla-
no pretende responder, pren-
de-se com deposição ilegal 
deste tipo de resíduos, bem 
como a promoção da sua cir-
cularidade, evitando o seu de-
pósito em aterro, encontrando 
soluções, quer para o municí-
pio, quer para as empresas de 
construção que trabalham no 
concelho. 

Francisco Godinho, verea-
dor do pelouro, destaca que “a 
autarquia voltará a realizar re-
uniões com os empresários de 
construção civil que trabalham 
no concelho, dando a conhe-
cer as soluções que podem 
ser adotadas, e sensibilizando 
para a importância dessa sepa-
ração, quer devido ao impacto 
ambiental, quer aos avultados 
custos envolvidos”.

O Município disponibilizou 
“em todas as freguesias do con-
celho, big bags para a deposi-

ção de resíduos de construção 
e demolição, mas apesar disso, 
em algumas localidades conti-
nuam a verificar-se depósitos 
ilegais”. Segundo o autarca, 
“caso a situação não se altere, 
após as reuniões, irão adotar 
-se estratégias de fiscalização 
mais apertadas, bem como a 
aplicação de coimas às empre-
sas infratoras”. 

Este projeto, com uma du-
ração de 24 meses e um cus-
to total de 587 801,86 euros, 
financiado a 85 por cento, tem 
igualmente como objetivo au-
mentar a consciência pública 
dos princípios da economia 
circular e da agenda de sus-
tentabilidade. O projeto con-
ta com um alargado conjunto 
de parceiros, designadamente 
LNEG - Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia, FCT NOVA 
- Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade NOVA 
de Lisboa, Instituto Politécnico 
de Portalegre - Laboratório de 
Economia Circular do Alen-
tejo, Resialentejo, EIM, Smart 
Waste Portugal, RDF Constru-
ções, Lda, Cercibeja, Interna-
tional Development Norway 
(Noruega), National Centre for 
Sustainable Production and 
Consumption (Roménia) e EN-
VIROS, s.r.o. (República Checa). 

n

Deposição correta 

Resíduos de Construção 
e Demolição

A deposição de RCD à beira de caminhos, tem vindo a acrescer às preocupações da autarquia

No âmbito do processo de elaboração das Opções 
do Plano e Orçamento para 2022, foi solicitado ao PS, 
CHEGA e PSD, através de ofícios registados, com aviso 
de receção, datados de 16 de novembro (n.º5228, 5227 
e 5229, respetivamente), o envio de propostas e contri-
butos para serem analisadas no âmbito da elaboração 
daqueles documentos. 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Para além do direito de se pronunciar pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de 
interesse público relevante, podendo efetuar pedidos 
de informação, moções, recomendações, requerimen-
tos, declarações politicas e esclarecimentos, durante 
o ano de 2021, procedeu-se ao envio de convites aos 
eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de 
assegurar que estes pudessem participar em atos e 
eventos oficiais organizados ou apoiados pela Autar-
quia, nomeadamente, exposições; espetáculos; wor-
kshops; concertos; peças de teatro; colóquios; pales-
tras; apresentação de livros; sessões de sensibilização 
e feiras, sendo nalgumas situações, efetuados os con-
vites, diretamente pelo Sr. Presidente ou Sr. Vice-Presi-
dente, durante as reuniões do Órgão Executivo.

Existe também a participação de representantes da 
Oposição em entidades e comissões, eleitos pela Câ-
mara Municipal e Assembleia Municipal, no início de 
cada mandato.

Os representantes da Câmara Municipal nos Conse-
lhos Gerais das Escolas do Concelho, para o TRIÉNIO 
2018/2021, foram eleitos em reunião de 15 de novem-
bro de 2017.

Após as Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 
2021, foram designados os representantes da Câmara 
Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Con-
celho, para o TRIÉNIO 2021/2025 em reunião de 24 de 
novembro de 2021.

Os representantes da Assembleia Municipal nas di-
versas entidades/associações, para o mandato 
2017/2021, foram eleitos nas sessões de 23 de novem-
bro de 2017 e 28 de novembro de 2019.

Após as Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 
2021, foram designados os representantes da Assem-
bleia Municipal nas diversas entidades/associações, 
para o mandato 2021/2025, eleitos na sessão extraor-
dinária de 18 de novembro de 2021.

Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores 
da Oposição, no edifício da Autarquia, com os meios 
logísticos necessários à sua atividade.
No mandato 2017/2021, a autarquia adquiriu computa-
dores pessoais para uso de todos os eleitos da Câma-
ra Municipal, para o exercício das suas funções, tendo 
os mesmos, na sua maioria, transitado para utilização 
no atual mandato 2021/2025 e encontrando-se em 
curso o processo para aquisição de um computador, 
de forma a contemplar todos os elementos do Órgão 
Executivo. 

6. DIREITO DE DEPOR
No período em questão, os eleitos locais referidos 
como titulares do direito de oposição não intervieram 
em qualquer comissão para efeitos da aplicação do 
direito consagrado no artigo 8º do Estatuto do direito 
de Oposição. 

De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de 
maio, os relatórios elaborados pelos órgãos executi-
vos das autarquias locais, até ao fim de março do ano 
subsequente àquele a que se refiram, serão enviados 
aos titulares do direito de oposição e publicados no 
Boletim Municipal, e como tem sido prática habitual, 
será ainda colocado em permanência no Site do Mu-
nicípio. 

Serpa, 18 de março de 2022

O Presidente da Câmara
 
 

João Francisco Efigénio Palma

Aprovado por maioria, com as abstenções dos eleitos 
do PS e CHEGA e os votos a favor dos eleitos da CDU, 
na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 30 de 
março de 2022
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obras

Dados meteorológicos de 17 de março a 16 de abril

Serpa Pias Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 28,3°C 28,2 °C 28,3 °C

Temperatura mínima 5,6°C 6,0 °C 3,6 °C

Precipitação total acumulada 102,6 mm 110,2 mm 124,8 mm

Campanha 2022

Vacinação 
antirrábica

O Município de Serpa informa que o Veterinário 
Municipal está a proceder à realização da cam-
panha de vacinação antirrábica de 2022, nas da-
tas e locais abaixo indicados. A vacinação antir-
rábica é obrigatória para todos os canídeos com 
três ou mais meses de idade, de acordo com o 
Plano Nacional de Luta e Vigilância da Raiva e 
Outras Zoonoses, estando sujeita ao pagamento 
da taxa de vacinação, anualmente determinada 
pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária.
Mês de maio:
Serpa – Abegoaria – dia 3 de maio, 8.00 horas
Brinches – Largo do Vale – dia 4 de maio, 8.30 
horas
Serpa – Abegoaria – dia 31 de maio, 8.00 horas
Mês de junho:
Serpa – Abegoaria – dia 14 de junho, 8.30 horas
Mês de julho:
Serpa – Abegoaria – dia 12 de julho, 8.30 horas

Deservagem 
em Serpa 

Manutenção 
dos espaços 
públicos

A Câmara Municipal de Serpa procedeu ao 
controlo de infestantes nos espaços públicos 
da cidade, nos dias 6, 7 e 8 de abril.

A operação foi realizada por uma empresa 
da especialidade, através da aplicação ter-
restre de um produto fitofarmacêutico, com o 
nome comercial Katoun Gold, o único herbici-
da de origem natural que está autorizado pela 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária 
para aplicação em espaços urbanos. 

Este herbicida, à base de ácido pelargónico, 
uma substância natural extraída das plantas, 
constituiu uma alternativa viável ao uso do 
glifosato, cujo uso o Município de Serpa des-
continuou desde 2017, em prol da sustentabi-
lidade ambiental e da saúde de todos

Vila Verde de Ficalho

Caminhos de acesso 
à ermida
À semelhança do que tem 

vindo a acontecer em 
anos anteriores, a Câmara Mu-
nicipal de Serpa requalificou os 
caminhos de acesso à Ermida 
de Nossa Senhora das Pazes, 
em Vila Verde de Ficalho, local 
muito visitado durante as Festas 
em honra de Nossa Senhora das 
Pazes e São Jorge, que decorre-
ram no final do mês de abril.

Recordamos que as Festas 
de Vila Verde de Ficalho, que já 
não se realizavam há dois anos, 
promovidas pela comissão de 
festas, decorreram entre os dias 
21 e 25 de abril.

Em simultâneo, os serviços da 
autarquia efetuaram a reposição 
de asfalto em alguns arruamen-
tos desta localidade, nomeada-
mente no cruzamento entre a 
Avenida 25 de Abril e a Estrada 
Nacional 260.

Requalificação de acessos

Reposição de asfalto em alguns arruamentos da localidade
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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 maio realiza-se uma reunião pú-
blica da Câmara Municipal, no dia 25, pelas 
17.30 horas, em Serpa, na Sala de Sessões 
da Câmara Municipal. A ordem de trabalhos 
estará disponível para consulta no sítio do 
município, em www.cm-serpa.pt com 48 ho-
ras de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 a 06 | Farmácia SERPA JARDIM

07 a 13 | Farmácia CENTRAL

14 a 20 | Farmácia SERPA JARDIM

21 a 27 | Farmácia CENTRAL

28 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

Serpa
> Avenida José Maria Graça Afreixo, 

limpeza programada do coletor de 
águas residuais

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Remoção de cepos, plantação de 
árvores e requalificação de caldeiras

> Rua Dr. António Safara, intervenção em 
linhas de água

> Rua de Sevilha, reparação de calçada

> Av. Nossa Senhora de Guadalupe, 
instalação de sistema de rega 

> Largo do Rossio, reparação de conduta

> Centro Histórico, manutenção de calçada 

> Complexo desportivo, requalificação de 
canteiros no parque de estacionamento

> Edifício do Posto de Turismo, 
manutenção de fachada 

> Rua dos Cavalos, manutenção de 
fachadas 

> Vários arruamentos, poda de árvores

> Vários arruamentos, reposição de asfalto

> Pintura de muros

Vales do Poço
> Reparação de caminhos 

Brinches
> Substituição de contadores

> Rua Becos do Carril, intervenção em 
linhas de água

Concelho
> Execução de ramais de água e 

saneamento

> Poda de árvores

> Manutenção de espaços verdes

> Reposição de asfalto

> Reparação de calçada

> Limpeza de bermas

Pias
> Rua 1.º de Dezembro e a Rua Pedro 

Alvares Cabral, requalificação

> Reparação de caminhos

> UCP Esquerda Vencerá, reparações das 
instalações sanitárias 

Vila Nova de São Bento
> Escola Primária, sondagens para 

execução de rede de pluviais

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

> Edifício do Pré-escolar, colocação de 
ventiladores

> Reparação de calçada

Vale de Vargo
> Marcações horizontais e colocação de 

sinalética no cruzamento da EM517 com 
EN 392

> Salão Polivalente, reparação de teto

A-do-Pinto
> Escola Primária, manutenção do recinto

Vila Verde de Ficalho
> Reposição de asfalto

> Caminhos de acesso à Ermida de Nossa 
Senhora das Pazes, melhoramento
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
Festa em Honra de N.ª Sr.ª da Consolação . BRINCHES
De 24 de abril a 2 de maio . Consultar programa próprio
Organização.: Comissão de Festas

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

> Peroguarda 58/59 Alentejo . Exposição de fotografia
Patente até dia 29 de maio

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 5, 12, 19 e 26 .  12.00 horas . Facebook SerpaTerraForte

>  Cá Dentro . Jogo dos cinco sentidos . Mindfulness para crianças dos 4 aos 10 anos
 Dia 14 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição
 Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

>  Tertúlia de Palavras . Contos tradicionais, poesia, música, humor, 
    artes e histórias de vida

 Dia 18 .  15.30 horas . Entrada livre mediante inscrição
 Org.: Câmara Municipal de Serpa

>  OH! . Animação de livros para bebés e pais
    Dia 21  .  11.00 horas . Para bebés dos 12 aos 36 meses e pais
>  Chá das Cinco - Clube de Leitura 
    Dia 24 .  17.00 horas . Inscrições através do telefone 284 540 290

 Org.: Academia Sénior e Câmara Municipal de Serpa

>  FLiS – Festa do Livro de Serpa
    Dias 27, 28 e 29  .  Consultar programa próprio
    Organização: Câmara Municipal de Serpa 

À Margem – Mostra de cinema documental . SERPA
Dias 5, 12, 19 e 26 .  21.00 horas . Espaço da VOL – Vemos, Ouvimos e Lemos . 
todas as quintas-feiras
Organização.: Org: Sulcena - Associação Cultural e Recreativa

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

> Espetáculo de Dança . Situações Suavemente Políticas (Peixeco e Produção)  
   de Andresa Soares

 Dia 7 . 18.30 horas . Auditório Musibéria . M/12 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com

>  Oficina de Dança  . Corpo em criação, com Pedro Ramos
    Dia 11 .  18.00 h . Dos 8 aos 10 anos

Participação gratuita, mediante inscrição prévia através dos contactos 284 540 600 ou 
musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 10 de maio. Limitado a 8 participantes.

>  Espetáculo de Música . Livros de João Afonso
 Dia 14 .  18.30 h . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com.
Parceiro Institucional: República Portuguesa – Ministério da Cultura . Apoio: Antena 1

>  Espetáculo de Música  . Inês Vaz + Fernando Brites + Urban Ensemble (João 
Pedro Silva, Pedro Santos e Sofia Neide)

    Dia 27 .  21.30 h . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com
Parceiro Institucional: República Portuguesa – Ministério da Cultura

>  Espetáculo de Música  . Ronison Borba + Duo Flauta - Acordeão (David Nunes, 
Fábio Palma) + Stretto Duo (Catherine Strynckx e Paulo Jorge Ferreira)

    Dia 28 .  18.30 h . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com
Parceiro Institucional: República Portuguesa – Ministério da Cultura

“Sete Canções Órficas”, de Francisco Luís Parreira . SERPA
Dias 6 e 7 (21.30 h) e dia 8 (18.00 h) . Cineteatro Municipal de Serpa
Informação e reservas através de 284 549 488, 961 363 107 e geral@baal17.pt
Organização.: Baal17 em coprodução com a Cia. JGM

Festas em Honra de N.ª Sr.ª de Fátima . A-DO-PINTO
De 13 a 15 . Consultar programa próprio
Organização.: Comissão de Festas

Concertos pelo Grupo de Cordas do Conservatório Regional do Baixo Alentejo 
- No âmbito do Festival BA . Cultura em Rede do Baixo Alentejo . CONCELHO
Dia 15 . 18.00 horas . Igreja Matriz de Pias . Entrada livre
Dia 29 . 18h00 horas . Igreja Matriz de Vila Nova de São Bento . Entrada livre
Organização.: Cimbal, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Visitas guiadas às coleções do Museu Municipal de Arqueologia relacionadas 
com a agricultura - No âmbito do Dia Internacional dos Museus . SERPA
Dias 18 e 21 . 1.ª sessão, 10.30 h - 12.00 horas | 2.ª sessão, 15.00 h - 16.30 horas
Inscrições prévias (limitado a 20 lugares): Telefone - +351 284 540 124 / mail: culturapatrimonio@
cm-serpa.pt 
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva
Festa da Ascensão do Senhor . VALE DE VARGO
De 26 a 29 . Consultar programa próprio
Organização.: Comissão de Festas

DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO
Dia 01 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h –  FC Serpa – FC Castrense – Juvenis
17.00h – CF União Serpense – FC Castrense – Seniores
Dia 01 - Parque Desportivo de Pias
17h00 – Piense SC – GD Renascente - Seniores
Dia 07 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h –  FC Serpa – Guadiana FC – Benjamins
Dia 11 – Parque Desportivo de Serpa 
20h00 – CF União Serpense – ACD Penedo Gordo - Seniores
Dia 14 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h- FC Serpa – Ourique DC – Infantis
Dia 14 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – FC Castrense – Infantis
Dia 15 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – Despertar SC – Juvenis
17.00h – Piense SC – SC Cuba - Seniores
Dia 22 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – SC Ferreirense – Juvenis
Dia 22 – Parque Desportivo de Serpa 
17.00h- CF União Serpense – SCM Aljustrelense – Seniores
Dia 25 – Parque Desportivo de Pias
20.00h – Piense SC – CD Almodôvar – Seniores
Dia 29 – Parque Desportivo de Serpa 
17.00h- CF União Serpense – CF Vasco da Gama – Seniores

TÉNIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA
Dia 07 – 15.00h – Luso Serpense – Goliaz S. Brás - Seniores

Vamos conhecer o concelho…a pé . VILA VERDE DE FICALHO
Dia 8 . 09.00 horas . “Rota do Contrabando”
Inscrições até 5 de maio
Organização.: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio da Juntas e Uniões de Freguesia do concelho 

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 14 – 15.00h – CCP Serpa – CC Loulé
            – 17.00h – CCP Serpa – CDE Camões
Dia 28 – 18h00 – CCP Serpa – CV Tavira

Rali Flôr do Alentejo Cidade de Serpa . CONCELHO
Dias 14 e 15
Organização.: Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, com o patrocínio do 

Município de Serpa

XII Escalada de S. Gens . SERPA
Dia 21 . 15.00 horas
Organização.: Câmara Municipal de Serpa e Associação de Atletismo de Beja

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 | 11.00 h 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


