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Covid 19 

Vacinação 
no concelho

Em dezembro de 2021 deu-se início à va-
cinação de crianças, entre os 5 anos e os 14 
anos. Segundo dados facultados pela Unida-
de Local de Saúde do Baixo Alentejo, foram 
ministradas a esta faixa etária, 1036 vacinas, 
correspondendo 717 à primeira dose e 319 à 
segunda dose. 

Segundo a mesma entidade, até à data, 
desde o início da vacinação, em dezembro de 
2020, foram aplicadas perto de 30 mil vacinas.

A urgência noturna do Hos-
pital de São Paulo, em Serpa, 
está encerrada desde o pas-
sado dia 1 de janeiro, e não há 
data prevista para a sua rea-
bertura.

A Câmara Municipal de Ser-
pa foi informada pela Santa 
Casa da Misericórdia de Serpa, 
entidade gestora do Hospital 
de São Paulo, que a urgência 
noturna (entre as 00.00 h e as 
8.00 horas) do Hospital de São 
Paulo, estaria encerrada, por 
falta de pessoal médico que 
assegure os turnos, sem que 
haja uma data prevista para a 
sua reabertura.

Trata-se de um problema re-
corrente, registado por diver-
sas vezes nos últimos anos, e 
que, mais uma vez dá razão à 
posição defendida pela Câma-
ra Municipal de Serpa: é ne-
cessário e urgente o retorno e 
integração do Hospital de São 
Paulo, no Serviço Nacional de 
Saúde.

Só um serviço de saúde pú-
blico, universal, geral e gra-
tuito poderá garantir o direito 
à saúde da nossa população. 
Um direito constitucionalmen-

te consagrado não pode estar 
dependente de opções gestio-
nárias ou de resultados econó-
micos.

Recordamos que em 2014, o 
Ministério da Saúde e a Santa 
Casa da Misericórdia de Serpa, 
assinaram um Acordo de Coo-
peração para transferência do 
Hospital de Serpa para esta úl-
tima entidade, sem acautelar o 
serviço público, as necessida-
des dos utentes e à revelia de 
todos os pareceres e tomadas 
de posição manifestadas, não 
garantindo serviços de saúde 
básicos e necessários às po-
pulações.

A Assembleia Municipal de 
Serpa aprovou ainda uma mo-
ção, apresentada pelos eleitos 
da CDU, na sessão realizada no 
dia 29 de dezembro de 2021. 
A favor votaram os eleitos da 
CDU e PS, sendo que o Chega 
e coligação a PSD-CDS vota-
ram contra.

Nesta, pode ler-se que se 
trata de “uma situação que co-
loca em causa o apoio às po-
pulações, ainda mais nestes 
tempos de crise pandémica. 
A indefinição quanto ao futuro 

do Hospital de S. Paulo causa 
a maior das preocupações en-
tre a população, mormente no 
que concerne ao serviço de 
urgência, pelo que não pode-
remos ficar indiferentes. 

Com um concelho dos maio-
res do país em área e o terceiro 
mais populoso do Baixo Alen-
tejo, somando a deficiente co-
bertura de serviços de saúde 
nos territórios que constituem 
a Margem Esquerda do Gua-
diana, torna esta unidade fun-
damental”.

A moção da Assembleia Mu-
nicipal vai no mesmo sentido 
da posição tomada pela Câ-
mara Municipal e aponta para 
“que o Hospital de São Paulo 
deve, de imediato, retornar ao 
âmbito direto do Serviço Na-
cional de Saúde, espaço don-
de nunca deveria ter saído, só 
assim se cumprindo o impera-
tivo constitucional, de um ser-
viço nacional de saúde, univer-
sal e geral, garantindo a todos 
os cidadãos, o acesso a cuida-
dos de saúde, bem como uma 
eficiente e racional cobertura 
de todo o país em recursos hu-
manos e unidades de saúde”.

Hospital de São Paulo, em Serpa

Urgência 
noturna encerrada

Hospital de São Paulo com urgência noturna encerrada

Vacinação de pessoal docente e não docente

Apoios 

Movimento
Associativo

A autarquia de Serpa, no âmbito da política 
municipal de apoio ao movimento associativo, 
como forma de apoiar e dinamizar as áreas da 
cultura, desporto e recreio, deliberou, em reu-
nião de 19 de janeiro de 2022, atribuir subsídios 
para a época desportiva 2021/2022, no valor glo-
bal de 107 980 euros.

Estão aqui refletidos os apoios ao Futebol 
Clube de Serpa, Clube Atlético Aldenovense, 
Sociedade Luso União Serpense, Casa do Povo 
de Serpa, Clube Futebol União Serpense, Pien-
se Sporting Clube, Centro de Cultura Popular de 
Serpa, Associação de Jovens de Brinches e Aca-
demia de Karaté de Serpa. 

Este valor poderá não ser definitivo, de forma 
a refletir os planos que os clubes apresentem no 
início deste ano, nomeadamente no âmbito da 
formação ou da passagem a fases seguintes das 
várias competições. 

Em breve serão deliberados os apoios às enti-
dades que se regem por ano civil, de que dare-
mos conta no Serpa Informação. 
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E
stamos a viver o terceiro 
ano de pandemia e, neste 
momento, uma das certe-
zas que podemos ter é que 
esta situação irá perdurar 

por mais algum um tempo, mesmo com 
a proteção de doença grave por via da 
vacinação, a par com a imunidade pelo 
contágio. Por isso, cumprindo as regras 
essenciais que sabemos serem decisi-
vas no controle da propagação do vírus, 
temos de continuar a fazer a nossa vida, 
continuar os nossos projetos individuais 
e coletivos, sempre com responsabilida-
de e comportamento cívico. Teremos de 
saber viver assim, adaptando-nos e ajus-
tando-nos, mas mantendo o nosso quo-
tidiano e os nossos hábitos, participando 
na vida em comunidade, sempre com os 
cuidados que se impõem. 

Da nossa parte, mantemos a maior 
atenção na evolução da pandemia, em 
estreita articulação com as autoridades 
de saúde e proteção civil, atenção que se 
reflete na gestão do nosso trabalho e nas 
atividades programadas, dando as ne-
cessárias e adequadas respostas e con-
tribuindo, de todas as formas possíveis, 
para um presente e um futuro de espe-
rança. 

Deixo uma referência final ao facto de, 
apesar da nossa vontade de voltarmos a 
realizar a Feira do Queijo no formato habi-
tual, tal não será possível, optando-se por 
um modelo mais reduzido, no Mercado 
Municipal de Serpa, também como forma 
de contribuir para a dinamização deste 
equipamento e do Centro Interpretativo 
do Queijo Serpa, potenciando e comple-
mentando a sua vocação de espaço de 
promoção e valorização dos nossos pro-
dutos e do Queijo em particular.

Terá também lugar a Semana Gastronó-
mica do Queijo, entre os dias 18 e 27 de 
fevereiro, momento em que se apostará 
na promoção da gastronomia local.

EDITORIAL
MANTER O NOSSO 
QUOTIDIANO  

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Passadiços do Pulo do Lobo 

Resolução de contrato 
leva a novo concurso

A Câmara Municipal de 
Serpa deliberou, na 

sua reunião de 5 de janeiro de 
2022, a resolução imediata do 
contrato com a empresa que 
estava a construir os Passadi-
ços do Pulo do Lobo. Uma de-
cisão que tem por base o não 
cumprimento do contrato, em 
vários aspetos, nomeadamen-
te, o incumprimento contratual 
e os permanentes atrasos nos 
prazos de execução da obra.

O contrato foi assinado a 7 
de maio de 2019, e volvidos 
quase três anos, a obra con-
tinua por concluir. A empresa 
que venceu o concurso pú-
blico pediu por diversas vezes 
prorrogação dos prazos, ale-
gando dificuldades na entrega 
de materiais, provocadas pela 
pandemia. Contudo, o serviço 
de fiscalização da autarquia 
foi sempre acompanhando a 
obra, tendo reportado várias 
inconformidades.

Resta agora à empresa ces-
sar de imediato a execução de 
trabalhos e encerrar o estalei-

ro de obra. A autarquia pode-
rá agora pedir indemnização 
devida pelo incumprimento e 
pelos prejuízos que terá que 
suportar para que a obra seja 
concluída, nomeadamente 
com o lançamento de novo 
procedimento.

Recordamos que o proje-
to contempla a construção 
de três troços pedonais: uma 
escadaria com cerca de 300 
degraus que desce a encos-
ta em ziguezague através de 
patamares de descanso que 
funcionam como miradouros, 
e dois passadiços de madeira, 
em sentidos opostos, ao longo 
da margem esquerda do rio. A 
estrutura deverá ter três zonas 
de estadia, com miradouros 
sobre o Guadiana, e duas pon-
tes, uma delas sobre a ribeira 
do “beco do pulo”.

Com a criação dos Pas-
sadiços do Pulo do Lobo, o 
Município de Serpa pretende 
criar uma estrutura de apoio 
à valorização e visitação do 
sítio do Pulo do Lobo, tornan-

do acessível e confortável o 
acesso pedonal e permitindo 
o desfrute da margem do rio 
Guadiana nas imediações da 
cascata. 

Para além dos passadiços 
de madeira, serão também 
instaladas sinalética e estru-
turas interpretativas e informa-
tivas do espaço envolvente, 
visto que para além de me-
lhorar as condições de fruição 
do espaço pelo visitante, pre-
tende-se informar e sensibili-
zar a comunidade escolar e a 
população em geral, visitantes 
e turistas para a temática da 
conservação e preservação 
da natureza, incindindo sobre 
a riqueza natural, ambiental e 
paisagística do Parque Natural 
do Vale do Guadiana.

A operação “Passadiços do 
Pulo do Lobo”, candidatada 
ao Alentejo 2020, foi aprova-
da pelo valor de investimen-
to de 401 102,91 euros, sendo 
comparticipada pelo fundo 
da União Europeia FEDER, no 
montante de 340 937,47 euros.

A obra vai permanecer encerrada ao público por não estar concluída
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Estratégia Local de Habitação

Reunião preparatória
Decorreu, no passado dia 13 

de janeiro, no salão nobre dos 
Paços do Concelho, uma reu-
nião promovida pela Câmara 
Municipal de Serpa, que en-
volveu as juntas e uniões de 
freguesias do concelho, com 
a temática da estratégia local 
de habitação em destaque. 

Para já, a empresa que está 
a dar consultoria à autarquia 
apresentou o trabalho de-
senvolvido, com base nos le-
vantamentos realizados pelos 
serviços, e torna-se agora ne-
cessário o envolvimento das 
juntas e uniões de freguesias, 
que devido à proximidade 
com a população, podem rea-
lizar um levantamento mais 
fidedigno das necessidades.

Proteção Civil

Reunião de trabalho

O auditório do Museu do 
Cante recebeu, no passado 
dia 17 de janeiro, uma reu-
nião de trabalho da proteção 
civil. A reunião foi convoca-
da pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil e estiveram 

presentes representantes das 
juntas e uniões de freguesias 
do concelho, trabalhadores 
do gabinete de Proteção Civil 
do Município, bem como João 
Efigénio Palma e Carlos Alves, 
respetivamente, Presidente 

e vice-presidente da Câmara 
Municipal de Serpa.

Tratou-se de uma reunião 
de partilha de informação, no-
meadamente no que toca ao 
planeamento e atuação desta 
entidade.

Iniciativas em Serpa  

Dia 
Internacional 
dos Migrantes  

No dia 18 de dezembro, data em que se as-
sinalou o Dia Internacional dos Migrantes, o 
projeto Ser(pa) + Cidadão, do qual o Municí-
pio de Serpa é parceiro, em colaboração com 
o Centro Local de Apoio à Integração de Mi-
grantes (CLAIM) Serpa/Pias, dinamizou duas 
iniciativas.

A primeira passou pela apresentação de 
um breve vídeo, sobre a importância de as-
sinalar a data e que sugere boas práticas 
no âmbito da igualdade e da aceitação em 
diversos contextos, que devemos aplicar no 
quotidiano. Este vídeo pode ser visionado na 
página de facebook do projeto Ser(pa) + Ci-
dadão e do CLAIM Serpa/Pias. 

A segunda iniciativa, que pretendeu mos-
trar um bom acolhimento aos migrantes no 
concelho de Serpa, materializou-se na dis-
tribuição de 50 kits, contendo produtos de 
higiene, proteção, e vestuário quente, que 
resultaram da parceria com a associação 
Dona Ajuda, a farmácia Central de Serpa e a 
farmácia Acabado Janeiro, de Pias.

Reunião preparatória com juntas e uniões de freguesias

Reunião de trabalho

Kits solidários foram entregues a migrantes
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Grandes Opções do Plano

Orçamento 
para 2022 aprovado 
Foram aprovados, no pas-

sado dia 14 de janeiro, 
em reunião de câmara, o orça-
mento e as opções programá-
ticas da Câmara Municipal de 
Serpa para este mandato.

Os documentos terão agora 
que ser aprovados pela As-
sembleia Municipal de Serpa, 
na sua próxima reunião.

A orientação estratégica 
para o mandato, que será um 
mandato de continuidade, 
passa pela “melhoria da quali-
dade de vida da população do 
concelho, a transparência da 
gestão, a proximidade e a par-
ticipação da população e dos 

diversos agentes e instituições 
nos processos de planeamen-
to autárquico”.

O documento reconhece que 
o momento ainda é definido pela 
instabilidade provocada pela 
pandemia, pelo que contem-
pla medidas neste âmbito, mas 
vai mais longe ao definir que o 
“objetivo primeiro é a constru-
ção de um concelho cada vez 
melhor para viver. Isto passa por 
melhorar as condições de vida 
da população, atraindo proje-
tos que possam criar emprego 
e, também por tornar o conce-
lho de Serpa mais atrativo, quer 
para quem nos visita, quer (…)  

para gerar dinâmicas de fixação 
de pessoas”.

A defesa e reivindicação de 
melhores condições para o 
concelho vai passar também 
pela defesa do carácter públi-
co da prestação dos serviços 
básicos de qualidade, desig-
nadamente pelo Hospital de S. 
Paulo integrado no Serviço Na-
cional de Saúde, por acessibili-
dades dignas, nomeadamente 
o IP8 e a eletrificação da linha 
do Alentejo (Casa Branca - 
Beja), bem com pela criação 
das regiões administrativas. 

n

Ano 2022

Impostos Municipais
A Assembleia Municipal de 

Serpa, na sua última sessão 
do ano passado, realizada a 
29 de dezembro, deliberou os 
valores para os impostos mu-
nicipais no ano de 2022. 

Assim, foi fixada em 0,30 por 
cento a taxa de Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis (IMI), cor-
respondendo ao valor mínimo 
previsto na lei, permanecendo 
igual ao que vigorava no ano 
anterior. Numa manifesta con-
tinuidade com a política muni-
cipal de salvaguarda do patri-
mónio edificado, com o intuito 
de fomentar a preservação do 
património e a revalorização 
urbana no Centro Histórico 
de Serpa, deliberou a Assem-
bleia a redução desta taxa em 
50 por cento para os imóveis 
classificados como de Inte-
resse Público, de valor muni-
cipal ou património cultural, 
bem como redução na mes-
ma percentagem às entidades 
proprietárias de imóveis regis-
tadas no Conselho Municipal 
do Movimento Associativo, 
recaindo esta redução sobre 
um único edifício por entida-
de. Sobre os prédios urbanos 

degradados será aplicada a 
majoração de 30 por cento. 

No que concerne à derrama, 
a taxa fixou-se nos um e meio 
por cento para os sujeitos 
passivos cujo volume de ne-
gócios seja superior a 150 000 
euros, e a isenção total para 
os sujeitos passivos cujos ne-
gócios que não ultrapassem 
este valor. 

A participação variável no Im-
posto sobre o Rendimento de 

Pessoas Singulares (IRS) man-
tem-se nos cinco por cento. 

A Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem (TMDP) mantém 
também o mesmo valor que 
nos anos anteriores, ou seja, 
0,25 por cento. 

n

VI Trail

Ribeira 
de Limas 

O Trail Ribeira de Limas, será realizado em 
Santa Iria no dia 20 de fevereiro. A iniciativa 
integra um trail longo, de 27 quilómetros, um 
trail curto, de 15 quilómetros e uma caminha-
da/mini trail, de nove quilómetros

A prova irá contar para a Taça de Portugal 
da Associação de Trail Running de Portugual.

A organização, da Associação Santa Iria Bike 
Team, contará, como habitualmente, com o 
apoio do Município de Serpa.

Corrida Sempre Mulher

Município 
solidário

O Município de Serpa associou-se, mais uma 
vez, à Corrida Sempre Mulher Virtual de Natal, 
uma iniciativa da Associação Portuguesa de 
Apoio à Mulher com Cancro da Mama.

Uma caminhada ou uma corrida, de 24 a 31 
de dezembro, em segurança e num local à es-
colha do participante, foi o desafio proposto 
para esta edição.

Participaram 81 munícipes, que receberam 
um kit composto por saco-mochila e t-shirt da 
Corrida Sempre Mulher Virtual de Natal 2021. O 
valor arrecadado, 972 euros, reverteu integral-
mente para a Associação Portuguesa de Apoio 
à Mulher com Cancro da Mama.

Kit foi entregue a todos os participantes
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O Município de Serpa, re-
presentado por Carlos Alves, 
vice-presidente da Câmara, 
recebeu, no passado dia 22 
de dezembro, Juan Giménez 
Godoy, Concejal de Paymo-
go, Antonio Carlos Vazquéz, 
Alcaide de Rosal de la Fronte-
ra e Leonardo Romero Perez, 
Alcaide de Santa Barbara de 
Casa, para a assinatura das 
atas de reconhecimento de 
fronteira. 

Os representantes dos mu-
nicípios fronteiriços reconhe-
ceram assim que a linha fluvial 
do rio Chança, que serve de 
fonteira entre Portugal e Es-
panha, não sofreu alterações 
no seu curso e que os marcos 
permanecem nos lugares ofi-
cialmente estabelecidos. 

A assinatura das atas de re-

conhecimento de fronteira é 
realizada anualmente e resul-
ta do cumprimento do Tratado 
de Limites entre Portugal e 

Espanha, de 1864, bem como 
do Convénio de limites entre 
Portugal e Espanha, datado 
de 1926. 

Assinatura das atas

Reconhecimento 
de fronteira

 Representantes dos municípios da raia reconheceram fronteira 

Aposta na biodiversidade

Município recebeu 
árvores autóctones 

O Município de Serpa rece-
beu, no dia 13 de janeiro, um 
lote de 563 árvores, perten-
centes a diferentes espécies, 
designadamente freixos, mur-
tas, sobreiros, medronheiros, 
alfarrobeiras e romanzeiras.

Devido à sua pequena di-
mensão, estão a ser transplan-
tadas para vasos maiores, até 
atingirem um porte que lhes 
garanta maior resistência, para 
posteriormente serem planta-
das em locais definitivos. 

A entrega destes exempla-
res decorreu na sequência 
de uma candidatura efetua-
da pelo Município de Serpa à 
Bolsa Pública de Árvores Au-
tóctones, no âmbito do Proje-
to Floresta Comum – Projetos 
Florestais ou de Conservação 
da Natureza e Recuperação da 
Biodiversidade. Árvores para transplante, no viveiro municipal 

Escola Secundária 

Protocolo 
com Ministério 
aprovado  

A Câmara Municipal de Serpa aprovou, por 
unanimidade, na sua última reunião, reali-
zada no dia 19 de janeiro de 2022, a minuta 
do protocolo apresentada pelo Ministério da 
Educação, para a realização de obras na Es-
cola Secundária de Serpa.

O processo de negociação, entre o Minis-
tério da Educação e a Câmara Municipal de 
Serpa, que se arrasta há demasiado tempo 
para alunos, pessoal docente e não docente 
deste estabelecimento de ensino, tem como 
objetivo a realização de obras de reabilita-
ção e modernização da Escola Secundária de 
Serpa, a serem executadas no âmbito da Pro-
grama Operacional Regional Alentejo 2020. 

O valor de investimento na obra da escola 
só foi divulgado no despacho 3127/A, de 23 
de março de 2021 e já reportava um montan-
te de 3 428 235,31 euros, um montante que a 
autarquia acredita ser mais adequado às ne-
cessidades de intervenção na escola. 

De acordo com a minuta aprovada, envia-
da à Câmara Municipal a 10 de dezembro de 
2021, a obra terá um custo total estimado de 
3 428 235,31 euros, cabendo ao Ministério da 
Educação, bem como ao Município, o paga-
mento de 15 por cento deste valor, respeti-
vamente, 257 117,66 euros para cada uma 
das partes, o que corresponde a metade da 
contrapartida nacional. Contudo, tudo o que 
esteja acima deste valor, será custeado pela 
autarquia, que será a dona da obra e terá a 
obrigação de financiar os trabalhos a mais.

Este acordo define as condições de trans-
ferência para o Município, de competências 
para intervenções de reabilitação e moder-
nização da Escola Secundária de Serpa, pre-
vendo também que será transferido para o 
Município, “no ano económico de 2022, o 
montante de 128 558,83 euros” e igual mon-
tante em 2023.
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O sorteio da Campanha Fe-
liz Natal com o Comércio 

Local realizou-se no passado dia 
14 de janeiro, no Mercado Munici-
pal de Serpa. O Presidente da au-
tarquia, João Efigénio Palma, deu 
início ao sorteio, tendo de segui-
da os lojistas do Mercado proce-
dido à extração dos talões.  

A concurso estiveram mais de 
36 000 cupões, provenientes de 
84 estabelecimentos aderentes, 
o que corresponde a um volume 
mínimo de compras no comércio 
local de 540 mil euros. 

Foram sorteados 100 prémios, 
no valor de 100 euros cada, com 
um valor total de 10 000 euros, 
entregues através de vales de 
oferta. Estes vales podem ser 
utilizados em qualquer um dos 
estabelecimentos aderentes na 
campanha, até ao dia 31 de maio 
de 2022.

Sorteio dos talões 

Feliz Natal com o Comércio Local 

O sorteio foi realizado no passado dia 14 de janeiro, no Mercado Municipal

Fel iz  Natal com o Comércio Local -  Sorteados

Prémio Cupão n.º Prémio Cupão n.º Prémio Cupão n.º Prémio Cupão n.º

1 00109 26 17601 51 33949 76 48259

2 00124 27 18668 52 34097 77 49093

3 00187 28 18691 53 34304 78 50176

4 00500 29 22231 54 34649 79 50247

5 02019 30 23792 55 34872 80 52333

6 02501 31 24807 56 36401 81 53019

7 02671 32 26093 57 36920 82 53021

8 03746 33 26252 58 38166 83 53093

9 04553 34 27057 59 38775 84 54005

10 04598 35 27312 60 40922 85 54035

11 04808 36 27317 61 41083 86 54041

12 06175 37 27342 62 41164 87 54150

13 06493 38 29096 63 41165 88 54325

14 06739 39 29387 64 41345 89 54359

15 07352 40 29807 65 41612 90 54420

16 07491 41 30015 66 41613 91 56172

17 07805 42 30512 67 41836 92 56468

18 08876 43 31880 68 41882 93 56547

19 08961 44 32028 69 43879 94 56552

20 09292 45 32038 70 44060 95 57573

21 10001 46 32631 71 45604 96 57575

22 11014 47 33043 72 46001 97 57576

23 13429 48 32954 73 46722 98 57577

24 15546 49 33641 74 46745 99 57725

25 17539 50 33663 75 47605 100 59492
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notícias

A vereadora Odete Borralho fez uma intervenção neste seminário

O Museu do Relógio, em 
Serpa, recebeu, até ao final 
do mês de janeiro, uma expo-
sição de relojoaria, inédita em 
Portugal. Três salas, repletas 
de relógios de várias épocas, 
acolheram centenas de visi-
tantes, numa exposição em 
que vários relógios estiveram 
em destaque.

Relógios de bolso, de pulso 
e de mesa, cedidos por cole-
cionadores “amigos do Mu-
seu”, de todo o país, num total 
de mais de duzentos relógios 
marcaram presença em Ser-
pa, neste que é um Museu 
distinto.

Museu do Relógio

Exposição Exquisita

O Município de Serpa parti-
cipou no seminário “Tráfico de 
Seres Humanos: Realidades, 
silêncios e mergulhos no escu-
ro”, que se realizou no dia 15 de 
janeiro, no Cineteatro Grando-
lense, no concelho de Grândo-
la, promovido pelo Movimento 
Democrático das Mulheres 
(MDM), enquadrado no proje-
to “Para Além do Amor - Agir e 
Convergir para Mudar”.  

A vereadora Odete Borralho 
fez uma intervenção, subordi-
nada ao tema “Tráfico de se-
res humanos no concelho de 
Serpa - o papel da autarquia”, 
fundamentada na atuação do 
Município, dando conta da 
falta de legislação que regu-
lamente o alojamento e as 
condições laborais dos traba-
lhadores migrantes, que em 
Serpa são a face visível deste 
sério problema.

Esta iniciativa pretendeu 
aprofundar o conhecimento 
sobre a realidade do tráfico de 
seres humanos em Portugal e 
na Europa, proporcionando um 
espaço de reflexão e de aná-

lise das especificidades deste 
crime na região do Alentejo, 
assim como os fatores poten-
ciadores do mesmo e as mu-
danças necessárias para que o 
seu combate seja mais eficaz.

Município participou em seminário 

Tráfico de seres humanos 
CEBAL 

Prémio 
europeu 

Duas investigadoras do CEBAL, Fátima Duarte 
e Teresa Brás, conquistaram o terceiro lugar na 
edição de 2021 do programa europeu de apoio 
à inovação do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT), “EIT Jumpstarter 2021”, na cate-
goria Matérias-Primas. 

A ideia de negócio, “CynaraMulch”, que co-
meçará a ser desenvolvida a partir deste ano, 
propõe desenvolver filmes de plástico biode-
gradáveis à base de extratos da planta de cardo 
(Cynara cardunculus), como alternativa aos plás-
ticos amplamente utilizados pelo setor agrícola, 
pretendendo chegar aos agricultores que aspi-
rem a contribuir para a sustentabilidade agrícola 
e ambiental.

A equipa venceu ainda o prémio “EIT Jumps-
tarter – X-KIC Prize”, que distingue a ideia de ne-
gócio mais multissectorial, envolvendo as áreas 
da alimentação, matérias-primas e ambiente. 
Com ambos os prémios a equipa angariou um 
apoio de 10 mil euros.

Covid 19 

Apoios 
às IPSS

No âmbito dos apoios municipais às Insti-
tuições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS), foi aprovado na reunião de Câmara, 
realizada no passado dia 19 de janeiro, a atri-
buição de mais 29 686,56 euros às institui-
ções que apresentaram despesas elegíveis, 
dando cumprimento ao regulamento aprova-
do em abril de 2021.

Para 2022 os serviços estão a estudar a 
possibilidade de se manter este apoio às 
IPSS, entidades bastante fustigadas com 
problemas ligados à Covid 19.

Recordamos que, desde o início da pan-
demia, a Câmara Municipal de Serpa atribuiu 
cerca de 111 039,73 euros às várias institui-
ções do concelho. 
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destaque
De 25 a 27 de fevereiro

XXI Feira do Queijo 
do Alentejo

A Feira do Queijo do Alentejo 2022 
realiza-se este mês, entre os dias 25 
e 27 de fevereiro, mais uma vez num 
formato um pouco diferente do habi-
tual. A Feira deixa o local que tem vin-
do a acolher as várias edições e terá 
lugar no Mercado Municipal de Serpa.

Face à situação epidemiológica 
atual e às incertezas futuras, o Muni-
cípio de Serpa optou pela não reali-
zação da Feira do Queijo do Alentejo 
de 2022 no formato habitual, realizada 
no Parque de Feiras e Exposições de 
Serpa, um evento que para além da 
sua componente económica, se ca-
racteriza pelo ambiente de convívio, 
de festa e de partilha. Assim, ficam 
canceladas todas as atividades pre-
vistas, bem como a inscrição dos ex-
positores recebidas até ao momento. 

Todavia, será concretizada no fim-
-de-semana de 25 a 27 de feverei-
ro, uma versão diferente da Feira do 
Queijo do Alentejo. Esta, terá lugar 
no Mercado Municipal de Serpa, po-
tenciando o comércio de proximida-
de e os produtos locais, permitindo 

apenas a participação de produtores 
locais, de acordo com a capacidade 
do espaço, e privilegiando ações es-
pecíficas no âmbito da valorização e 
promoção do queijo e outros recursos 
agroalimentares, da gastronomia, pa-
trimónio e turismo. 

Todas as atividades a realizar neste 
âmbito serão concretizadas de acor-
do com as orientações das autorida-
des de saúde. 

O programa estará brevemente dis-
ponível no site da autarquia, em www.
cm-serpa.pt, bem como nas redes so-
ciais do Município de Serpa. 

A grande aposta desta edição pas-
sa pela Semana Gastronómica do 
Queijo, que se realiza de 18 a 27 de fe-
vereiro, momento em que se apostará 
na promoção do concelho de Serpa.

Os apreciadores da boa gastrono-
mia local poderão degustar os pro-
dutos e os pratos típicos em vários 
restaurantes no concelho, que irão 
confecionar pratos com queijo e deri-
vados, no âmbito desta Semana Gas-
tronómica do Queijo. 

n

Em 2020, último ano em que se 
realizou, a Semana Gastronómica 
do Queijo contou com a partici-
pação de 72 estabelecimentos, 
entre cafés, pastelarias, tabernas, 
restaurantes e alojamentos.

Nas entradas, estiveram em 
destaque, como não poderia 
deixar de ser, as tapas de quei-
jo Serpa, de queijo de ovelha e 
de cabra, bem comos os queijos 
derretidos com orégãos. 

Nos pratos principais, desde 

os mais tradicionais, como o cal-
do de espinafres com bacalhau 
e queijo fresco ou as migas de 
espargos com queijo Serpa, pas-
sando por adaptações de pratos 
internacionais como o cordon 
bleu com queijo Serpa, a pizza 
gastronómica ou o “sushi alente-
jano”, foram apresentados pratos 
para todos os gostos e paladares. 

Nas sobremesas, queijadas, 
tarte de requeijão, requeijão com 
mel ou doce de abóbora foram 

algumas das propostas. 
Nesta edição, em 2022, certa-

mente a oferta continuará a ser 
rica e diversificada, mostrando 
o melhor da gastronomia tradi-
cional e da nova gastronomia, 
primando pela qualidade dos 
sabores e esmero na confeção, 
aliado ao saber receber que 
carateriza as pessoas do nosso 
concelho. O queijo, esse, con-
tinuará a ser o rei da iniciativa, 
presente nos pratos especial-

mente elaborados para apre-
sentar nesta Semana. 

As inscrições, à data de fecho 
desta edição, encontram-se ain-
da a decorrer, mas tudo indica 
que terá uma boa adesão, à se-
melhança das anteriores. 

A listagem de estabelecimen-
tos aderentes e de pratos em 
destaque estará disponível para 
consulta no site do Município, em 
www.cm-serpa.pt e nas redes so-
ciais.  
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Mó pré-histórica

A Horta da Morgadinha 2 situa-se numa pequena 
colina, ladeada pelos barrancos da Laje e da Morga-
dinha, afluentes da Ribeira do Enxoé. Entre o Neolí-
tico Final e o início da Idade do Cobre existiu aqui 
um povoado, do qual se detetaram diversas fossas 
escavadas na rocha branda, que continham diversos 
materiais, como vasos cerâmicos, peças de teares, 
instrumentos de pedra lascada e uma mó em granito. 

Esta peça simboliza, de certa forma, o início da 
agricultura durante o Neolítico, período em que se 
assiste a uma série de importantes transformações, 
como a domesticação das espécies, animais e vege-
tais, e a fixação das comunidades num território rico 
em recursos naturais. 

São muitos os vestígios relacionados com os pri-
meiros agricultores na região de Serpa, fruto do 
grande potencial agrícola dos seus solos, como os 
denticulados (pequenas peças em pedra lascada 
que constituíam as foices pré-históricas) ou as mós, 
elaboradas a partir de blocos arredondados de grani-
to, que apresentam muitas vezes uma forte curvatu-
ra num dos lados (designadas como dormentes), por 
força da sua prolongada utilização para moagem do 
cereal, com recurso a uma outra pedra de menor di-
mensão (o movente).

Por vezes, algumas das fossas identificadas nestes 
povoados podem conservar restos de sementes car-
bonizadas, permitindo assim um vislumbre mais dire-
to para as práticas agrícolas destas comunidades de 
há 5 000 anos.  

Mó pré-histórica proveniente do sítio arqueológico Horta da 
Morgadinha 2 (Serpa, Brinches).
Museu Municipal de Arqueologia

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

Luís Afonso

Arte contemporânea
2018
Cartoon (impressão digital)
60 x 40 cm
(Obra oferecida à Câmara Municipal de Serpa pelo autor)

Com formação académica em Geo-
grafia (Universidade de Lisboa, 1988), foi 
professor da disciplina e trabalhou em 
projetos de desenvolvimento local/re-
gional, até 1995. A partir desse ano dedi-
cou-se exclusivamente aos cartoons, ati-
vidade que havia iniciado 10 anos antes.

Colabora em vários órgãos de comu-
nicação social, sobretudo na imprensa, 
com tiras diárias nos jornais “Público” 
(Bartoon), “A Bola” (Barba e Cabelo) e 
“Jornal de Negócios” (SA), mas também 
na rádio e na televisão, com uma rubrica 
diária na Antena 1 e RTP “A Mosca”.

Publicou várias livros de cartoon: “Bar-
toon” (1996), “Selecção” (1996), “Bartoon 

2” (1998), “Bartoon 3” (2000), [Contexto]; 
“Bartoon 10 anos” (2003), “Futebol por 
linhas tortas” (2004), “Sociedade Re-
creativa” (2005), [Publicações D. Quixo-
te]; “Côa-Bartoon” (2009), [integrado na 
coleção Cadernos Côa, editada pelo 
Igespar] e escreveu os textos para os 
desenhos de Carlos Rico, em “RIbanho” 
(2006), [PrimeBooks].

Na área da ficção publicou “Comboio 
das Cinco” (2012), [Abysmo]; “O Quadro 
da Mulher Sentada a Olhar Para o Ar Com 
Cara de Parva e outras histórias” (2016), 
[Abysmo]; “Chez Hippolyte” (conto, 2017) 
, [ed. portuguesa da Granta]; “Abílio” (mi-
croconto, 2018), [fanzine + (&) ×].

Esta é uma obra especial nesta co-
leção, uma vez que se trata de uma 
encomenda para servir de “emblema”, 
à Galeria. Com o repentismo de car-
toonista experiente e talentoso que 
é, Luís Afonso na hora respondeu: “Já 
tenho a ideia”. 

De facto, não tem sido permanente, 
na dinâmica entre a produção artística 
contemporânea e o olhar do público, o 
conflito entre o paradigma ilusionista, 
que agrada aos “não-letrados” nos no-
vos códigos imagéticos, e os criadores 
dessas novas linguagens? 

Sorrindo, podemos questionar: se os 
petróglifos forem “mal desenhados”, 
será que a magia simpática que deles 
emana é menos eficaz? 

Quantas vezes se escreveu nas his-
tórias da arte que essas abordagens 

“primitivas” (na pré-história, como nas 
artes africanas, pré-colombianas e 
tantas outras) foram uma das grandes 
influências estéticas de abstracionis-
mos, dadaismos e tantos “ismos” em 
que explodiu o panorama criativo do 
início do século XX? 

Uma frase apenas, inscrita num car-
toon, que nos desafia, pela ironia, a ver 
esta coleção com um olhar mais liber-
to de preconceitos, pode servir como 
revelação? 

Que melhor desafio se poderia aqui 
apresentar, numa galeria de arte con-
temporânea?

n
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Maria Bentes, que assina profissionalmente 
como Silly, é considerada um dos talen-

tos emergentes no panorama nacional na área 
da música. Escreve, musica, compõe e produz as 
próprias músicas. Lançou, em novembro de 2021, 
o seu primeiro EP, “Viver Sensivelmente”. 

Com a família a morar em Serpa, falou-nos do 
seu percurso, de como a vivência do Alentejo se 
reflete na sua música e do acolhimento muito po-
sitivo que o seu trabalho tem recebido por cá.

Nascida nos Açores, veio para Serpa com a 
família no ano de 2002, com cinco anos de ida-
de. Estudou guitarra, a partir dos 11 - 12 anos, na 
Sociedade Filarmónica de Serpa, com Armando 
Torrão, e depois no Musibéria – Centro Interna-
cional de Músicas e Danças do Mundo Ibérico, 
onde também se iniciou no piano, antes de entrar 
para o Conservatório Regional do Baixo Alentejo. 
Foi nesta fase, em que frequentou o conserva-
tório, que começou “a escrever algumas coisas, 
mas nada muito sério”, revela.

Só quando foi para Lisboa, frequentar a ETIC 
– Escola de Tecnologias, Inovação e Criação, 
onde estudou produção de hip-hop, começou 
“a escrever e a musicar algumas letras. A parte 
da composição é uma coisa mais recente, ainda 
que tivesse começado na altura em que estive no 
Conservatório”.

Em 2019 Silly apresentou três single, e, duran-
te a pandemia deu concertos em palcos como 
a Casa do Capitão e a Galeria Zé dos Bois, bem 
como digitalmente no The Hood Box.  

Em 2021 lançou o seu primeiro projeto de origi-
nais, o EP “Viver sensivelmente”, que chegou às 
plataformas de distribuição em novembro, inte-
grando cinco temas: “Introdução”, “Assobio”, “Vida 
a Mil”, ‘OSN” e “Sem Tudo”. Na produção contou 
com apoiantes de peso, nomeadamente Pedro 
da Linha (que o produziu), e ainda de EU.CLIDES, 
Deekapz e Charlie Beats. A direção artística, es-
teve por conta de Rita Matos, e a edição a cargo 
da XXIII, um coletivo de produtores e comunica-
dores de música, cujo trabalho pretende quebrar 
barreiras entre géneros musicais.

Ainda em 2021 fez parte dos Novos Talentos 
Fnac, e já no início de 2022 viu o seu trabalho con-
siderado um dos 25 melhores álbuns do ano, pela 
Antena 3. 

Polivalente e multifacetada, escreve, musica, 
compõe e produz, e “essas valências ajudam 
muito a traduzir aquilo que sinto para a músi-
ca”. A sua escrita, “em verso quase poema”, para 
usar as suas próprias palavras, conjuga-se com 
sonoridades de hip-hop, jazz, bossa nova e MPB 
e resulta em “música sem pressa”, que tão bem 
condiz com o ritmo de vida no Alentejo. 

Questionada sobre o impacto da vivência em 
Serpa, assume que as suas inspirações são sem-
pre inconscientes, mas “traduzem muito bem os 
sítios por onde passo e onde vivo, apesar de me 
sentir de todo o lado e de lado nenhum”, revela 
entre riso. 

“Serpa foi o sítio onde estive mais tempo, a 
maior parte da minha vida. Sem dúvida que há 

coisas, embora não saiba exatamente quais, que 
influenciam a minha música. Sei que está muito 
presente numa das músicas do EP que lancei 
recentemente”, nomeadamente no single “Vida 
a Mil”. “Estava em Serpa na altura e a música foi 
inspirada pelas planícies, quando estava a viajar 
para Lisboa de autocarro, e foi o que estava a ver, 
o ambiente e o sentimento que tinha em relação 
a Serpa, de já não estar, mas sentir essa ligação, 
as pessoas que se cruzaram comigo e que ago-
ra já não fazem parte da minha vida, e tudo isso 
se traduziu na letra e na música em si. Claro que 
Serpa também faz parte daquilo que eu faço, ob-
viamente”.

Teve um concerto agendado em Serpa, no âm-

bito do festival Noites na Nora, produzido pela 
companhia de teatro BAAL 17, “que esgotou rela-
tivamente rápido”, mas que acabou por não acon-
tecer, devido à pandemia da Covid 19 e à altera-
ção das restrições, o que não impediu “o feedback 
muito positivo e o entusiamo e curiosidade das 
pessoas em conhecer o meu projeto”, apesar de 
“ser um projeto muito novo, e acho que não há 
muita gente conectada com o projeto, mas sinto, 
naqueles que o conhecem, um certo orgulho ou 
um prazer naquilo que faço… não sei explicar”.

Ainda não atuou em Serpa, mas “ficou sempre 
no ar a ideia de atuar e acho que vai acontecer”. 
Ficamos a aguardar. Entretanto, podemos ir ou-
vindo o belíssimo EP “Viver Sensivelmente”.

entrevista
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Maria Bentes apresenta 

Viver Sensivelmente
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Espetáculo de Ano Novo

Música clássica 

Publicação do álbum  

“Lugares”

O Cineteatro Municipal de 
Serpa acolheu um espetáculo 
de Ano Novo, pela Orquestra 
Clássica do Sul, no dia 15 de 
janeiro.  Apesar das limitações 
de lugares, devido às restri-
ções impostas pela pandemia, 

o Cineteatro Municipal de Ser-
pa contou com uma excelente 
lotação.

Foram interpretadas obras 
de Mozart, Beethoven, Schu-
bert e Strauss II, estando a di-
reção a cargo do maestro con-

vidado Cameron Burns. 
A organização da iniciativa, 

do Município de Serpa, contou 
com a parceria da Orquestra 
do Sul. 

n

A editora Respirar de Ouvido 
apresentou o álbum “Luga-
res”, da autoria de João Frade 
e João Silva. “Lugares”, a oita-
va publicação da Respirar de 
Ouvido, ficou disponível nas 
plataformas digitais de down-
load e streaming no dia 27 de 
dezembro de 2021.  

O álbum é o primeiro registo 
do duo João Frade (acordeão) 
e João Silva (violino) e reflete 
o cruzamento entre diversos 
universos musicais: da tradição 
portuguesa à tradição ibérica, 
da improvisação ao jazz, com 
uma passagem pela música 
erudita. João Frade e João Sil-

va assumem a composição e a 
interpretação de nove temas 
instrumentais e de um arran-
jo para a canção “Os Índios da 
Meia Praia”, de José Afonso.

Criado, gravado e misturado 
no centro Musibéria, contou 
com o apoio do Município de 
Serpa, da Direção Regional de 
Cultura do Alentejo, da Antena 
2, da Harmonik Microfones, da 
Blackcat e do Estralho Criativo.

A editora Respirar de Ouvido, 
criada em 2017, produz, pro-
move e divulga obras, autores 
e intérpretes contemporâneos 
que se debruçam sobre as 
músicas tradicionais, a impro-

visação, o jazz e a nova música 
erudita, destacando em simul-
tâneo os cruzamentos entre 
esses universos e domínios. 

n

Os trabalhos com colagens de fotografias 
de família, da autoria de Paula Delecave, es-
tão patentes até 19 de fevereiro, na Biblioteca 
Municipal Abade Correia da Serra, em Serpa.

Trata-se de um conjunto de trabalhos de 32 
fotomontagens-colagens, que a autora clas-
sifica como “colagens de memória”, realizadas 
a partir de fotografias do seu arquivo pessoal 
familiar e também de registos anónimos. 

Através da fotomontagem e da memória, 
duas das suas paixões, Paula Delecave presta 
homenagem “às pessoas de onde veio”.  

A exposição, que abriu ao público no dia 22 
de janeiro, estará disponível para apreciação 
até ao dia 19 de fevereiro, das 10.00 h às 13.00 
horas e das 14.30 h às 19.00 horas, de terça-
-feira a sábado.

A organização da iniciativa resulta de uma 
parceria entre Paula Delecave e a Câmara Mu-
nicipal de Serpa. 

Exposição 
na Biblioteca 

“Eu vim de lá”  

Serpa recebeu a Orquestra Clássica do Sul
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obras

Nesta zona irá nascer uma novo espaço verde

A Câmara Municipal de 
Serpa está, desde o 

passado dia 10 de janeiro, a 
realizar uma intervenção de 
fundo no Largo localizado 
junto ao Bairro 1.º de Maio, em 
Vila Nova de São Bento. Para 
já, os serviços da autarquia 
estão a nivelar o largo e a cor-
tar algumas árvores, cujas raí-
zes já estavam a danificar os 
muros das habitações. 

Neste largo irá nascer um 
espaço verde, onde serão 
plantadas novas árvores de 
espécies autóctones, em cal-

deiras de dimensões conside-
ráveis, com tela anti raízes e 
sistema de rega gota-a-gota.

Será instalado mobiliário 
urbano adequado ao espaço, 
a iluminação será reforçada e 
será criada uma zona de aces-
so às habitações, que contará 
com lancis rebaixados. 

Uma zona de estaciona-
mento está também contem-
plada no projeto. Neste largo 
serão criados 22 lugares de 
estacionamento, devidamen-
te organizados numa área 
central.

Terminada a intervenção 
dos serviços, será efetuado 
o calcetamento de toda a en-
volvente, de forma a unificar 
o espaço.

Prevê-se que a intervenção 
neste local tenha uma dura-
ção de cerca de três meses.

Simultaneamente, a autar-
quia está também a requali-
ficar os passeios no Bairro, a 
executar sumidouros e ainda 
a regularizar linhas de água. 

n 

Bairro 1.º de Maio, Vila Nova de São Bento

Requalificação de largo

Errata 

Instalação 
de oleões 

No SI n.º 203, de janeiro de 2022, página n.º 
14, por lapso, foi indicado que teriam sido co-
locados três oleões em Vila Verde de Ficalho. 
Na realidade, os últimos dois contentores in-
dicados foram instalados em Vila Nova de São 
Bento, nas ruas do Outeiro e do Penedo Gordo. 
Pelo facto, apresentamos as nossa desculpas. 

Requalificação

Rua 
dos Fidalgos

A intervenção na Rua dos Fidalgos em Ser-
pa está em curso, sendo espectável que, em 
meados de março, esteja completamente re-
qualificada.

Esta obra representa um investimento de 
90 497,31 euros e destina-se a melhorar a cir-
culação pedonal, melhorando a qualidade do 
espaço e ambiente urbano, ao mesmo tempo 
que condiciona a circulação e o estaciona-
mento automóvel. 

Inicialmente os trabalhos, da responsabili-
dade da autarquia, passaram pela remoção 
do pavimento existente e a remodelação da 
rede de águas e saneamento. 

Neste momento está em curso a criação de 
uma caixa que suportará o novo pavimento, 
à qual se seguirá a pavimentação, composta 
por lajetas de granito.

Para já, a obra implica algumas alterações, 
nomeadamente a impossibilidade da circula-
ção automóvel, podendo-se circular na artéria 
apenas de forma pedonal.

Intervenção em curso
Paralelamente, estão a ser requalificados passeios e sumidouros
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obras
Serpa

> Jardim Municipal, reposição de calçada

> Rua das Amendoeiras, requalificação

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Rua Dr. António Safara, aplicação de 
asfalto

> Zona da Azougada, reparação de 
caminhos

Vale do Poço
> Estrada Municipal 514, limpeza e corte 

de ervas

Brinches

> Rua Acima, execução de coletor residual

> Estrada Municipal 518 (Brinches – Mina 
da Orada), desobstrução da passagem 
hidráulica

Pias

> Zona de atividades económicas, 
reparação de passeios e sumidouros

> Escola Básica, pintura de salas do pré-
escolar

Vila Nova de São Bento

> Bairro 1.º de Maio, primeira fase da 
requalificação

> Edifício do 1.º Ciclo, limpeza e reparação 
de algerozes

> Estrada Municipal 519, manutenção

> Complexo desportivo, manutenção 

Vale de Vargo

> Cruzamento da Rua Jerónimo Toucinho 
com a Rua do Hortejo, reparação de 
pavimento
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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 fevereiro, realiza-se, no dia 2, 
uma reunião pública da Câmara Municipal, 
em Serpa, na Sala de Sessões do Município, 
pelas 17.30 horas. A ordem de trabalhos es-
tará disponível para consulta no sítio do mu-
nicípio, em www.cm-serpa.pt com 48 horas 
de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 a 04 | Farmácia CENTRAL

05 a 11 | Farmácia SERPA JARDIM

12 a 18 | Farmácia CENTRAL

19 a 25 | Farmácia SERPA JARDIM

26 a 28 | Farmácia CENTRAL

> Requalificação de caminhos

A-do-Pinto

> Edifício do pré-escolar, limpeza da 
cobertura

> Limpeza de laranjeiras

Vila Verde de Ficalho

> Execução de box para resíduos, na 
Estrada Municipal 522 (Vila Verde de 
Ficalho – Penalva), na zona do karting

> Escola Primária, ensombramento do 
parque infantil 

Concelho
> Reparação de calçadas

> Execução de ramais de água e 
saneamento 

> Poda de arvores

16 de dezembro a 16 de janeiro:

Temperatura máxima: 23,1°C

Temperatura mínima: 4,3°C

Precipitação total acumulada: 50,8 l/m2

Dados da Estação MeteoAlentejo de Serpa 
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Exposição “Eu vim de lá” de Paula Delecave
Até 19 de fevereiro  .  10.00 h – 13.00 h | 14.30 h – 19.00 h
Trabalhos com colagens de fotografias de família, colagens de memória
 Org.: Paula Delecave e Câmara Municipal de Serpa

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

> “Mãos na Massa” - O que será? . Oficina de expressão plástica
    Dia 5  .  das 10.30 h às 12.30 h

> Cá Dentro . Mindfulness para crianças dos 4 aos 10 anos
 Dia 12 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição
Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Chá das Cinco - Clube de Leitura 
    Dia 15 .  17.00 horas . Inscrições através do telefone 284 540 290

 Org.: Academia Sénior e Câmara Municipal de Serpa

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura . famílias e crianças a partir dos 3 anos
    Dia 26 .  11.00 horas

Projeção de filmes
Dia 5 .  18.00 horas . Cineteatro Municipal de Serpa 
> ”Sortes”, curta metragem sobre a Serra de Serpa, de Mónica Martins Nunes
> “Serpa, Paris”, documentário sobre a viagem do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo 

de Serpa, à sede da Unesco, de David Mira.
Sessão com a presença dos realizadores . (Sujeito a confirmação, por motivos da situação pandémica)

Organização.: Município de Serpa e Museu do Cante 

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Associação Cultbéria/Musibéria/Município de Serpa
> Oficina de Dança > Boca aberta com António Torres

 Dia 16.  18.00 horas . Estúdio de Dança D1 . M/8 anos
Entrada gratuita mediante reserva através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 15 de 
fevereiro. Lotação limitada a 8 participantes.

agenda cultural e desportiva
> Espetáculo de Música > 6 Violas de José Valente, Leonor Fleming, 

Edgar Perestrelo, Tânia Trigo, Sara Farinha
 Dia 19.  18.30 horas . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita. Reservas através de musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 18 de 
fevereiro. Lotação limitada a 68 lugares. Obrigatoriedade de apresentação de 
certificado de vacinação digital Covid 19.

DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO

Dia 05 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00h – FC Serpa B – CDR Salvadense - Seniores

Dia 6 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – CF Guadiana - Juvenis
15.00h – Piense SC – Moura AC - Seniores

Dia 06 – Parque Desportivo de Serpa  
10.30h – FC Serpa – FC Castrense – Iniciados

Dia 12 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
15.00h – CA Aldenovense – CDR Cabeça Gorda – Seniores

Dia 13 – Parque Desportivo de Pias
15.00h – Piense SC – ACD Penedo Gordo - Seniores

Dia 19 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h –  FC Serpa B – CA Aldenovense - Seniores

Dia 20 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – Moura AC - Juvenis

Dia 20 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – Guadiana FC – Iniciados
15.00 h – CF União Serpense – Piense SC

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 05 – 17.30h – CCP Serpa – Lagoa AC – CV Tavira – Sub 18

Dia 19 – 17.30h – CCP Serpa – Alto do Moinho – Seniores

FUTSAL .  VILA NOVA DE S. BENTO / SERPA
Dia 18 –  Pavilhão Desportivo de Vila Nova São Bento

21.00 h – CA Aldenovense – CB Castro Verde - Seniores

Dia 25 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30 h – AJ Brinches – GDC Baronia - Seniores

TÉNIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA

Dia 26 – 15.00 h – CP Serpa – CTM Lisboa – 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

| Todas as iniciativas se encontram sujeitas a cancelamento no 
âmbito da evolução da situação pandémica |


