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Realizou-se, no dia 1 de se-
tembro, a apresentação da se-
gunda Equipa de Intervenção 
Permanente (EIP) dos Bombei-
ros Voluntários de Serpa.

A cerimónia, que teve lugar no 
quartel da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
de Serpa, contou com a pre-
sença de várias entidades, no-
meadamente o vice-presidente 
da autarquia serpense, Carlos 
Alves, responsável pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil, o 
Comandante Operacional Distri-
tal de Beja (Anepc), Carlos Pica, 
o presidente da direção da As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Serpa, Do-
mingos Fabela, o Comandante 
da Corporação, José Cataluna, 
e o Segundo Comandante da 
Corporação, José Mosca. 

Esta equipa, financiada em 
partes iguais pelo Município de 
Serpa e pela Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção 
Civil (Anepc), e constituída por 

cinco operacionais, possibi-
litará uma maior capacidade 
de resposta às ocorrências no 
concelho de Serpa.

O financiamento do corres-
pondente ao Município de Ser-
pa é assegurado através de um 
protocolo com a Associação Hu-
manitária de Bombeiros Volun-

tários de Serpa, no valor de 140 
mil euros anuais, destinado ao 
pagamento de metade do cus-
to de funcionamento de duas 
equipas de intervenção perma-
nente, bem como ao apoio ao in-
vestimento, nomeadamente em 
equipamento, de onde se desta-
ca a aquisição de viaturas.

Bombeiros Voluntários de Serpa

Equipa financiada 
pela autarquia

Apresentação da segunda equipa de intervenção permanente

No dia 8 de setembro, realizou-se o lança-
mento do livro “71 Vozes pela Competitividade”, 
na Feira do Livro de Lisboa.

A obra aborda a importância da competitivi-
dade, desde o setor energético e educativo, à 
política e às autarquias, e as oportunidades que 
se devem aproveitar para tornar Portugal mais 
competitivo. 

O Presidente do Município de Serpa, João Efi-
génio Palma, é uma das vozes que se podem 
ler neste livro, a par de outros autarcas, profes-
sores catedráticos, empresários e economistas.

No texto do autarca de Serpa, é defendida a 
criação de regiões administrativas como forma 
de potenciar o “desenvolvimento, crescimen-
to e competitividade” de todos os territórios, 
através de “uma política económica, ambiental, 
social, cultural, implicando mais democracia e 
participação dos cidadãos.”

Autarca serpense integra

71 Vozes pela 
Competitividade

Obra conta com texto do Presidente do Município

Casa Museu 
Silvestre Raposo 

Gala marcada 
para outubro

A Casa Museu Silvestre Raposo, localizada 
em Vila Nova de São Bento, está a preparar 
uma Gala de entrega de prémios, que terá lu-
gar no próximo dia 15 de outubro, na sequência 
de concursos lançados nas áreas de pintura, 
fotografia e poesia.

De acordo com o seu patrono, esta gala será 
ainda o espaço para o reconhecimento de figu-
ras da freguesia que se destacaram nas áreas 
da cultura, desporto e cidadania. 

Para já, além desta gala, estão também 
agendadas uma exposição dos trabalhos a 
concurso e a realização de uma nova coletiva 
de sócios, que encerrará o ciclo de exposições 
de 2022.

A Casa Museu Silvestre Raposo, além do 
espaço museológico contendo uma exposi-
ção permanente, onde podem ser apreciadas 
obras de autores como Alberto German, Alber-
to Gordillo, Virgílio Domingues, João Hogan, 
Maria João Franco, Luis Dourdil, Isabel Sabino, 
Gil Teixeira Lopes, Matilde Marçal, Maria João 
Gamito, João Duarte, Helder Batista, Rico Se-
queira, António Inverno e Armando Alves, en-
tre outros, promove exposições temporárias 
na Galeria de Arte, sendo que nestes escassos 
meses desde a sua inauguração, já se realiza-
ram  várias exposições, nomeadamente: expo-
sição de artistas da freguesia; Francisco Naia; e 
colectiva de sócios da Silvestre Raposo.

A Associação Cultural pretende ainda lançar 
uma campanha de apoio à investigação histó-
rica e outra à produção artística, criando ainda 
um centro de documentação.

Francisco Godinho, vereador da Câmara de 
Serpa, e Manuel Luís Nunes, presidente da 
União das Freguesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo, participaram no encer-
ramento da Exposição coletiva, na fotografia, 
com Silvestre Raposo.

A Casa Museu conta com uma exposição permanente
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N
este ano letivo que se 
inicia, já no quadro das 
novas competências mu-
nicipais em matéria de 
educação, é de realçar o 

esforço de vários serviços do Município 
envolvidos neste processo para que tudo 
tenha sido possível. 

Com efeito, foi um trabalho intenso e 
complexo, com contacto e visitas às es-
colas, num diálogo permanente com os 
novos trabalhadores, com professores 
e educadores, de forma a que tudo esti-
vesse a funcionar em pleno no início das 
aulas. Para além disso, estando as ativi-
dades de enriquecimento curricular agora 
também a cargo do Município, e conside-
rando a importância destas atividades, na 
formação dos alunos, foi reforçado o apoio 
aos monitores, mantendo-se também o 
programa Cante nas Escolas, bem como, 
relativamente aos materiais disponibili-
zados, apostando muito na sensibilização 
para a promoção da identidade e cultura 
e sensibilização ambiental, assim como 
na área das ciências experimentais, dando 
seguimento a projetos já iniciados ante-
riormente e que pretendemos que sejam 
efetivamente uma base para incentivar o 
conhecimento, novas aprendizagens e a 
troca de experiências. 

Porque, mesmo nestes tempos contur-
bados ao nível mundial, e com todas as 
dificuldades que se colocam, podemos 
neste nosso pequeno território, preparar 
os nossos jovens para os desafios do pre-
sente e do futuro, sabendo que aqui há 
qualidade de vida, há oportunidades e há 
muito para fazer e viver.  

n

EDITORIAL
INCENTIVAR O 
CONHECIMENTO

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Emergência social 

Situação dos imigrantes 
timorenses em Serpa 
A Câmara Municipal de 

Serpa tem vindo a ser 
confrontada com a situação 
de desalojamento, e desem-
prego, de um número consi-
derável de migrantes que vêm 
para o nosso País à procura de 
melhores condições de vida.

Até ao momento, a autar-
quia, e na sequência de vá-
rias solicitações dos serviços 
da Segurança Social, realojou 
temporariamente vários gru-
pos de migrantes, sendo que 
alguns destes foram já enca-
minhados para alojamentos 
geridos pela Segurança So-
cial. Contudo, esta situação 
está a preocupar o Executivo, 
uma vez que, quase diaria-
mente surgem novos casos 
de pessoas a viver na rua.

Neste sentido, a autarquia 
endereçou um ofício, no pas-

sado dia 21 de setembro, ao 
Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro, aos mi-
nistérios dos Negócios Es-
trangeiros, da Administração 
Interna, do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, 
referindo que, “face à situa-
ção de emergência social 
que se está a verificar no nos-
so concelho”, torna-se neces-
sária “uma rápida intervenção 
e resolução do problema 
existente”.

A autarquia frisa na missiva 
que o realojamento tempo-
rário de vários grupos de mi-
grantes, foi “uma resposta de 
emergência”, sendo urgente a 
“resolução do problema”, que, 
só com “uma rápida interven-
ção política, concertada com 
as autoridades timorenses, 
mas também a definição de 

normativos legais, que nesta e 
noutras situações, imponham 
obrigações claras de aloja-
mento aos empregadores 
de trabalhadores imigrantes 
pode dar resposta ao proble-
ma existente, neste momento, 
em Serpa”.

Recordamos que a 24 de 
agosto último, e na sequên-
cia de uma ação inspetiva 
às condições em que viviam 
imigrantes, na freguesia de 
Pias, a autarquia realojou um 
grupo de migrantes, tem-
porariamente, e a pedido da 
Segurança Social, até que as 
entidades responsáveis en-
contrassem uma solução. De 
então a esta parte, vários são 
os grupos de pessoas que 
têm vindo a ser identificadas 
pelas autoridades no sentido 
de serem realojados.

Executivo reuniu com representantes do Alto Comissariado para as Migrações

Reunião de entidades ligadas à resposta social de emergência
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Viaturas elétricas do Município em exposição

No âmbito da festa de re-
ceção aos professores, teve 
lugar, no passado dia 23 de 
setembro, na Piscina Munici-
pal de Serpa, o espetáculo de 
dança, intitulado “Naga”. 

A criação da peça é de Pe-
dro Ramos, e a interpretação 
coube a Cristina Vizir, Francis-
co Freire, Pedro Ramos, So-
fia Santos e Victoria Benfica, 
contando com os apoios da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
Musibéria, Trilhos Verdes, 
Junta de Freguesia Sobral da 
Adiça, Performact, Fundação 
do Oriente, Antena 2 e o apoio 
institucional da Direção-Geral 
das Artes.

A festa de receção aos pro-
fessores contou com a presen-
ça de cerca de 100 pessoas, 
num momento muito animado. 

João Efigénio Palma, Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa, desejou aos presentes 
um excelente ano letivo.

Odete Borralho, vereadora 
com o pelouro da Educação, 

marcou presença, bem como 
representantes dos dois agru-
pamentos de escolas de Serpa 
e ainda da Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de 
Serpa.

Receção ao professor

Executivo e diretores dos agrupamentos deram as boas-vindas

Ligações mais 
sustentáveis

Semana 
Europeia 
da Mobilidade

A Semana Europeia da Mobilidade de-
correu de 16 a 22 de setembro, sob o mote 
‘Melhores ligações’. O Município de Serpa 
associou-se, assinalando a data através da 
realização de várias atividades, nomeada-
mente uma exposição das viaturas elétricas 
do Município, duas caminhadas na zona da 
Serra de Serpa e uma aula de ginástica.

Jovens atores à procura de novas inspirações

Insuficiência cardíaca

Estudo 
nacional 
em Serpa

O estudo Porthos, foi apresentado na Bi-
blioteca Municipal, no dia 19 de setembro. 
Recordamos que este estudo visa estudar a 
prevalência de doença cardíaca na população 
portuguesa.

A data de apresentação do estudo, foi tam-
bém a data em que a unidade móvel iniciou 
a análise à população do concelho. Foram 
selecionadas aleatoriamente cerca de 500 
pessoas, com mais de 50 anos e contactadas 
pelo Centro de Saúde para participarem, res-
pondendo a questionários e realizando alguns 
exames médicos.

O estudo, co-promovido pela Sociedade 
Portuguesa de Cardiologia e a AstraZeneca, 
em parceria com a Nova Medical School, en-
tidades presentes na apresentação, pretende 
perceber a realidade desta doença em Portu-
gal e melhorar os cuidados de saúde presta-
dos, pelo que está a avaliar pessoas em todo 
o País. 

Câmara de Serpa promove

Residências artísticas 

A Câmara Municipal de 
Serpa promoveu resi-

dências artísticas, destinadas 
ao Grupo de Teatro Escolar (En)
Cena, que se realizaram no fi-
nal do mês de setembro. Uma 
aposta no desenvolvimento dos 
jovens artistas na busca de no-
vas inspirações e foco, ao mes-
mo tempo que desenvolvem 
novas ideias junto de pares.

A primeira residência, acom-
panhada pelo bailarino Pedro 
Ramos, teve lugar no Posto de 
São Marcos, antigo posto da 

Guarda Civil, junto à fronteira 
com Espanha. Pedro Ramos, 
diretor artístico da Ordem do O, 
é coreografo, intérprete, artista 
visual e professor, tendo recebi-
do o prémio de melhor bailarino 
contemporâneo. 

A segunda residência artísti-
ca, com o objetivo de os parti-
cipantes abordarem questões 
que motivam o autoconheci-
mento, esteve a cargo de João 
Duarte, ator e encenador, atual-
mente em digressão em 10 ci-
dades espanholas, a fazer a di-

reção de atores do espetáculo 
“A Gaiola das Loucas”, que conta 
já com milhares de espetadores.

De uma forma geral, os jo-
vens mostraram-se gratos pela 
possibilidade de crescimento 
enquanto pessoas destacando 
que o autoconhecimento os tor-
nará adultos mais conscientes 
do outro e da sociedade.

As residências culminaram no 
dia 23, com a realização de um 
espetáculo, na Piscina Munici-
pal de Serpa, intitulado Naga, 
pela Ordem do O.
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Comemorações em Serpa

Dia Nacional dos Castelos 
A Câmara Municipal de Ser-

pa vai associar-se novamen-
te às comemorações do Dia 
Nacional dos Castelos, de-
senvolvendo várias iniciativas 
no Castelo de Serpa, entre os 
dias 7 e 9 de outubro. 

No dia 7 de outubro de-
correrão visitas guiadas ao 
Castelo de Serpa, em duas 
sessões entre as 10.00 h e as 
11.30 h e as 14.30 h e as 16.00 
horas, sob o título “(Re)desco-
brir o castelo de Serpa”, que 
pretendem dar a conhecer a 
sua história militar e descre-
ver a arquitetura e diversos 

aspetos particulares. A inicia-
tiva, limitada a 20 participan-
tes por cada sessão, está su-
jeita a inscrição prévia, até ao 
dia 6 de outubro, pelo e-mail 
culturapatrimonio@cm-serpa.
pt, ou pelo telefone para o nú-
mero 284 540 124.

Os dias 8 e 9 de outubro 
serão destinados a promover 
uma atividade de falcoaria, 
que inclui exposição de aves 
de rapina, demonstrações de 
voo comentadas, com desta-
que para o papel e a história 
desta arte. O evento decorre-
rá entre as 10.00 h e as 12.30 h 

e as 14.00 h e as 17.30 horas, 
gratuitamente e sem necessi-
dade de inscrição prévia. 

n

Teve lugar em Aroche, Espa-
nha, o lançamento do vídeo pro-
mocional do projeto transfron-
teiriço Território Hospitalário, 
contando com a presença de 
João Efigénio Palma, Presiden-
te da autarquia de Serpa, e de 
Odete Borralho, vereadora com 
o pelouro da Cultura.

O projeto Território Hospitalá-
rio é desenvolvido pelos muni-
cípios de Aracena, Aroche, Mou-
ra e Serpa.

É objetivo do projeto Território 
Hospitalário criar uma rota patri-

monial e uma agenda cultural, 
baseadas na história medieval 
comum a estes territórios.

Também no âmbito deste 
projeto, técnicos dos museus 
de Serpa e Moura desenvolve-
ram uma ação de colaboração, 
no âmbito das atividades do 
Projeto Território Hospitalário, 
centrada na partilha de informa-
ções sobre jogos de tabuleiro 
medievais. 

A ação serviu para aprofundar 
conhecimentos sobre o traba-
lho de levantamento de infor-

mações sobre estes artefactos 
nos territórios de Serpa e Moura, 
bem como sobre as diferentes 
formas de divulgação ao públi-
co que se podem desenvolver.

A iniciativa decorreu no dia 15 
de setembro nas instalações do 
Museu Municipal de Arqueolo-
gia de Serpa e permitiu a análise 
das regras de jogo e o ensaio de 
algumas partidas de Alquerque, 
um jogo de tabuleiro de origens 
remotas, de que se conservam 
vários exemplares em pedra em 
Serpa e Moura. 

Apresentação do vídeo promocional do projeto 

Território Hospitalário 

Lançamento de vídeo 

Apresentação de CD

Alentejo 
Canta

O Grupo Coral e Etnográfico da Academia 
Sénior apresentou, no dia 27 de setembro, 
no Museu do Cante, o CD “Alentejo Canta”. 
O primeiro trabalho do grupo, composto por 
19 modas do cancioneiro tradicional, foi gra-
vado durante a pandemia, no Musibéria. 

Presentes estiveram Pedro Mestre, fun-
dador do grupo, João Efigénio Palma, Pre-
sidente da autarquia, Odete Borralho, verea-
dora com o pelouro da Cultura, e Gracinda 
Mangas, em representação do grupo.
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Em Pias

Festa Rija
De 26 a 29 de agosto celebrou-se, em Pias, 

festa em honra de São Luís e do Santíssimo 
Sacramento. Espetáculos musicais com Né-
manus, De Moda em Moda, Banda Século XXI, 
Rodrigo Aleixo e os Moda, Grupo Puente Real, 
Banda Oitentamente e Rosinha; atuações dos 
DJ Sunlize, Dark + Djouh, Zanova, Kiss Kiss 
Bang Bang, Dupla Mete Cá Sets, Reis e Mark 
Guedes; animação infantil no jardim municipal; 
animação de rua, missas e procissões integra-
ram o programa.

Destaque para o cortejo etnográfico, realiza-
do no dia 28 de agosto, e para o fogo de artifi-
cio, no mesmo dia à noite. 

A organização esteve a cargo da Associação 
de Festas de São Luís e do Santíssimo Sacra-
mento, e teve o apoio da Junta de Freguesia de 
Pias e da Câmara Municipal de Serpa. 
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Com o início do ano letivo, que 
o Município de Serpa acom-

panhou de perto, muitas eram as 
questões que pais e encarregados 
de educação colocavam. A Câma-
ra Municipal de Serpa fez questão 
de marcar presença nas reuniões 
de abertura do ano letivo, de rea-
lizar conversas com os trabalha-
dores de ação educativa (agora, 
trabalhadores da autarquia) e de 
manter contactos com os profes-
sores e educadores. 

Paralelamente, o Executivo visi-
tou os estabelecimentos de ensino, 
tomando nota de que tudo estava a 
postos para receber os estudantes.

Foram adquiridos nas papela-
rias locais, os livros de fichas para 
todos os alunos do primeiro ciclo 
do concelho (459 alunos), num in-
vestimento superior a 16 mil euros 
e entregues diretamente nas salas 
de aula.

Muito trabalho invisível, realizado 
diretamente com e nas escolas, foi 
promovido, para que as crianças 
do concelho, em todas as escolas, 
pudessem iniciar mais um ano de 
aprendizagens e de crescimento.

Atividades de Enriquecimento 
Curricular

As atividades de enriquecimen-
to curricular (AEC), este ano pela 
primeira vez a cargo do Município 
de Serpa, iniciaram-se com a aber-
tura do ano letivo. Para tal, o mu-

nicípio assinou um protocolo com 
a Associação Tempos Brilhantes e 
com os Agrupamento de Escolas 
n.º 1 e 2 do concelho, válido para 
o ano letivo 2022/2023, de modo 
a assegurar as atividades de en-
riquecimento curricular (AEC) no 
1.º ciclo do ensino básico, face à 
transferência de competências no 
domínio da educação.

Até à data, as AEC no concelho 
de Serpa eram promovidas pelos 
Agrupamentos de Escolas, median-
te protocolo com esta associação. 
Neste ano letivo, a associação está 
já a promover atividades de nature-
za lúdica, formativa e cultural, no-
meadamente Expressão Musical/
Dramática e Plástica; Atividade Fí-
sica e Desportiva; Pequenos Cien-
tistas / Pequenos Exploradores e 
Programação Informática Brilhante, 
tendo as mesmas sido aprovadas 
pelos Agrupamentos de Escolas.

O Ministério da Educação com-
participa as AEC, com o montante 
de 67 800,00 euros, equivalente a 
um pagamento de 10,61 euros por 
hora. O Município de Serpa con-
sidera que o investimento na for-
mação das nossas crianças deve 
ser feito por pessoas capacitadas 
e motivadas para o trabalho, pelo 
que, valorizando o papel dos mo-
nitores das AEC, reforçou o investi-
mento, protocolando um montante 
de 98 702,07 euros, acrescendo as-
sim, um investimento de 30 902,07 

euros, permitindo que os monitores 
passem de uma situação precária 
de recibos verdes, para contratos 
de trabalho.

Ainda nas AEC, o Município 
mantem o Cante nas Escolas, nos 
mesmos moldes que em anos an-
teriores, promovendo a nossa iden-
tidade e a nossa cultura.

Aposta na sensibilização
O Município de Serpa entregou, 

no final do mês de agosto, vários 
kits do projeto “Expedição H2O – À 
descoberta do valor da água”, nas 
escolas de primeiro ciclo de Vales 
Mortos, Pias, Brinches e Vale de 
Vargo, Vila Nova de São Bento, Vila 
Verde de Ficalho e A-do-Pinto.

O kit engloba um conjunto de 
materiais didáticos e pedagógicos, 
designadamente um livro infantil, 
um puzzle, banda desenhada, um 
jogo da glória e um conjunto de fi-
chas pedagógicas para realização 
de atividades e experiências.

Pretende-se que estes materiais 
funcionem como mecanismo de 
sensibilização e prevenção, ajudan-
do as crianças a descobrir a impor-
tância da água, a aprender como a 
preservar no seu dia-a-dia e quais 
os principais desafios e problemas 
relacionados com este recurso es-
sencial.

O projeto “Expedição H2O – À 
descoberta do valor da água” é 
apoiado pelo Ministério do Ambien-

te e Ação Climática através do Fun-
do Ambiental.

Ciências experimentais 
Foi ainda adquirido pelo Muni-

cípio de Serpa material na área 
das Ciências Experimentais, para 
as diferentes escolas básicas do 
concelho.

Entre o material encontram-se 
pinças, lupas, bisturis, pipetas, al-
mofarizes e pilões, barras magné-
ticas, maquetes do sistema solar, 
microscópios, conjuntos de en-
grenagem, entre muitos outros 
utensílios a serem utlizados pelos 
pequenos cientistas. Pretende-se 
que auxiliem os alunos a adquirir 
conhecimentos sobre materiais e 
procedimentos científicos, estimu-
lem o entusiasmo e interesse pela 
ciência, e contribuam para o enri-
quecimento da cultura geral. 

Esta aquisição realizou-se no âm-
bito do Plano de Combate ao Insu-
cesso Escolar no concelho de Ser-
pa, e representou para o Município 
um investimento de 4 692,44 euros. 

Ao longo do ano letivo 2021-
2022 foram realizadas 27 sessões 
de ciências experimentais, nas 
escolas do primeiro ciclo do con-
celho, tendo sido desenvolvida 
uma sessão em cada turma. As 
sessões abrangeram 450 crianças 
e representaram um investimento 
de 3 075,00 euros.

Promover a curiosidade, admi-
ração e respeito pelo mundo ao 
redor, incentivar à exploração, ex-
perimentar processos, investigar e 
observar, promover o pensamento 
crítico e o raciocínio científico e o 
trabalho em equipa constituíram 
os principais objetivos. 

Do Conto à Expressão
O projeto “Quero Ler, a Brincar… 

para Conhecer e Intervir – do Conto 
à Expressão”, vai ser desenvolvido 
junto das 15 turmas do Pré-Escolar 
do concelho de Serpa.

As sessões semanais, integradas 
na componente letiva, desenvolvi-
das com recurso à expressão cor-
poral e vocal, associadas à vertente 
teatral, serão dinamizadas pela As-
sociação Baal 17. 

No ano letivo 2021/22 o projeto 
foi desenvolvido ao abrigo do Plano 
Municipal de Combate ao Insuces-
so Escolar, para a promoção do livro 
e da leitura. Este ano o Município de 
Serpa irá assegurar o desenvolvi-
mento do programa na totalidade.

Abertura do ano letivo

Autarquia investe na Educação 

Entrega dos livros de fichas aos alunos do primeiro ciclo
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Vereadora com o pelouro da educação esteve presente

Ensino Secundário

Entrega de diplomas

Entrega de diplomas aos alunos que terminaram o 12.º ano

Odete Borralho, vereadora 
com o pelouro da educação, 
participou, a convite do diretor 
do Agrupamento de Escolas 
n.º 2 de Serpa, Francisco Féria, 
na entrega de diplomas aos 
alunos da Escola Secundária 
de Serpa, que terminaram o 
12.º ano de escolaridade.

Na ocasião, sobre os alu-
nos, a autarca referiu que “são 
fundamentais e importantes 
para o nosso concelho, e serão 
sempre bem-vindos. Aprovei-
tem o mundo novo que se vos 
abre e acrescentem experiên-
cias ao vosso projeto de vida”.

Kits “À descoberta do valor da água” entregues nas escolas

Aquisição de jogos

Vice-presidente entregou livros de fichas

Monitores dinamizam atividades de enriquecimento curricular

Sessão de ciências experimentais
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Em Vale do Poço

Feira Transfronteiriça 
muito animada
A Feira Agropecuária Trans-

fronteiriça de Vale do 
Poço realizou-se de 16 a 18 de se-
tembro, organizada pela Câmara 
Municipal de Serpa, com o objeti-
vo de promover o território, dina-
mizar a localidade e destacar os 
produtos de excelência da Serra 
de Serpa. 

No dia de abertura, 16, reali-
zou-se a apresentação pública 
do Modelo de Cogestão do Par-
que Natural do Vale do Guadiana 

e no dia 17 o III Encontro de Pro-
dutores de Agricultura Biológica 
da Margem Esquerda do Gua-
diana e uma sessão dedicada ao 
património agrícola da Serra de 
Serpa, com painéis alargados de 
oradores.

De referir o passeio equestre 
e a Gala Equestre, realizada no 
dia 17, organizada pelo Centro 
Equestre Vítor Fráusto. Tiveram 
também lugar duas caminhadas, 
muito participadas, uma dedica-

da ao Montado da Serra Grande 
de Serpa, no dia 17, e outra, pe-
los caminhos da transumância 
dos pastores da Serra de Serpa, 
no dia 18, que contaram com um 
total de mais de 60 caminhantes.

Stands de produtos agroali-
mentares, artesanato e outras 
produções locais, tasquinhas 
com gastronomia regional, tenda 
animal com gado ovino e vacum 
foram algumas das atrações do 
certame. Animação circulante, 

espetáculos musicais, um torneio 
de malha, uma oficina de sabo-
netes artesanais, uma atuação de 
flamenco e bailes com animação 
musical completaram a progra-
mação da Feira. 

O certame contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Mérto-
la, Ayuntamiento de Paymogo, 
União das Freguesias de Salva-
dor e Santa Maria (Serpa) e Jun-
ta de Freguesia de Santana de 
Cambas.

Momento de abertura da feira

Espaço das tasquinhas atraiu visitantes

Flamenco animou o certame

Espetáculos musicais promoveram animação

Caminhadas na zona muito participadas
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No dia 17, sábado, foi apresenta-
da a proposta de Sipam “Montado 
da Serra de Serpa”, com recolha de 
contributos. 

Os SIPAM – Sistemas Importan-
tes do Património Agrícola Mundial, 
dinamizados pela FAO, organização 
das Nações Unidas para a Agricul-
tura e Alimentação, são formas es-
pecializadas e mais complexas do 
que a convencional classificação 
de áreas ou paisagens protegidas. 
Destacam sistemas agrícolas vivos, 
envolvendo as comunidades hu-
manas numa relação estreita com o 
território, com a paisagem cultural 
e agrícola, bem como com o am-
biente biofísico e social. 

Montalvão Machado, em repre-
sentação da Adrat (Associação de 
Desenvolvimento da Região do Alto 
Tâmega), onde se integra o sistema 
agro-silvo-pastoril do Barroso, sub-
linhou que os territórios com uma 

política de desenvolvimento da tra-
dição, assente num tratamento de 
qualidade “das terras, do solo, das 
culturas e da gente, recebe esta 
classificação e este reconhecimen-
to da FAO”. Produtos de qualidade, 
“diferentes, únicos, como é o Quei-
jo Serpa, devem ser reconhecidos”, 
evidenciando as suas qualidades e 
o facto de não serem replicáveis. 

António Cerca Miguel, do Gabi-
nete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral do Ministério 
da Agricultura e Alimentação, refe-
re que a candidatura do Montado 
da Serra de Serpa pretende ser “um 
reconhecimento da valia e do valor 
do território” e da “boa adaptação 
do modo de vida às condições do 
terreno”. Este reconhecimento irá 
permitir “que haja mais gente a co-
nhecer esta zona, como, onde e de 
que forma os produtos são produ-
zidos”, representando uma forma 

de valorizar a região e de realçar as 
qualidades de quem trabalha aqui 
e dos próprios produtos. No fundo, 
um bom exemplo de articulação 

entre as condições e o engenho 
humano, que resultam em qualida-
de e sustentabilidade.

n

Montado da Serra de Serpa

Sipam em destaque

Passeio a cavalo registou 40 participantes, portugueses e espanhóis

Torneio de dominó Animação musical Demonstração de cães de pastoreio

Apresentação de proposta e recolha de contributos
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Moeda romana do século 
I a.C.

A peça do mês de outubro é uma moeda do período 
romano, recentemente incorporada no Museu Municipal 
de Arqueologia após a doação pela sua proprietária, Se-
bastiana Lopes. 

A moeda é proveniente do sítio de Sesmarias, em Vale 
de Vargo. Foi recolhida à superfície há cerca de 40 anos, 
num terreno de utilização agrícola.

Este tipo de moedas é designado como “Moeda de 
Caetra”, nome que deriva do escudo que apresenta no 
reverso, e que representa as armas dos povos Galaicos e 
da sua submissão do poder de Roma, por força das armas 
durante o reinado do imperador Augusto.

Terá sido cunhada entre 25 e 23 a.C. em Lucus Augusti 
(Lugo, Galiza), durante as Guerras Cântabras (29 a 19 a.C.), 
e corresponde a uma moeda de caráter militar, para o pa-
gamento do soldo aos legionários durante as campanhas. 

Estas moedas circularam sobretudo no Norte de Portu-
gal e na Galiza, em Espanha, e são muito escassas no Sul, 
onde se conhecem exemplares em Lagos, Santiago do 
Cacém, Beja, Palmela, Vila Franca de Xira, Sintra e agora 
também em Serpa. 

Moeda romana do século I a.C., com busto do Imperador Augusto 
e escudo (Sesmarias, Vale de Vargo).

Museu Municipal de Arqueologia

Telheiro da Azougada

Jornadas Europeias 
do Património 

De 23 a 25 de setembro realizaram-
-se as Jornadas Europeias do Patrimó-
nio, subordinadas ao tema “Património 
Sustentável”.

Neste âmbito, a Câmara Municipal de 

Serpa organizou uma visita e uma ação 
de limpeza ao Telheiro da Azougada, 
no dia 24 de setembro. Esta ação serviu 
para valorizar a construção tradicional e 
a biodiversidade da sua envolvente.

Em agenda

Festival Futurama
A 1ª edição do Festival Futurama 

promove, nos dias 14 e 15 de outubro, 
várias iniciativas em espaços patri-
moniais, culturais e naturais de Serpa, 
numa organização Futurama e Câmara 
Municipal de Serpa. 

O Festival pretende celebrar a ex-
perimentação artística e os diálogos 
entre a música, artes visuais, perfor-
mance, cinema e workshops, com um 
entusiasmante leque de artistas na-
cionais e internacionais que se dão a 
conhecer pela primeira vez no Alentejo 
ou no País.

Um workshop sobre direitos huma-
nos, uma partilha pública de workshop 
de performance, concertos por YeliYeli 
(Pedro da Linha e Álvaro Romero), Puta 
da Silva, António Poppe e La Família 
Gitana, a exibição dos filmes A Música 
Invisível e A Terra Faz o Homem, um 
concerto seguido de conversa sobre 

Cante e uma instalação pública são as 
propostas para ver, ouvir e apreciar em 
Serpa. 

Visita e limpeza ao telheiro mobilizaram participantes

Fo
to

 ©
 C

M
S

/
R

u
i C

a
m

b
ra

ia



outubro 2022 | Serpa Informação | 11

cultura
Evocar Aristides Sousa Mendes

1940, L´Exil pour la Vie

Uma exposição de ho-
menagem a Aristides 

de Sousa Mendes estará pa-
tente, de 8 a 22 de outubro, na 
Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, em Serpa. 

A exposição apresenta ar-
quivos, documentos icono-
gráficos e audiovisuais, fran-
ceses e portugueses, que 
evidenciam o ato de Aristi-
des de Sousa Mendes, antigo 
Cônsul de Portugal em Bor-
deaux, entre 1939 em 1940,  
durante a II Guerra Mundial e 
que, com os seus vistos, aju-

dou a salvar milhares de pes-
soas dos crimes nazis, uma 
grande parte deles de confis-
são judaica, desobedecendo 
assim às ordens de Salazar.

A memória de Aristides 
Sousa Mendes, o seu exem-
plo de coragem e resistên-
cia perante a adversidade 
extrema, é particularmente 
importante neste momento, 
face aos perigos dos naciona-
lismos e à erosão de valores 
como a tolerância e a digni-
dade da pessoa humana.

n

Ilustrações da obra de Saramago

André Letria 
expõe em Serpa

A exposição “A Maior flor 
do mundo”, composta por 
um conjunto de ilustrações 
de André Letria, inspiradas 
na obra de José Saramago, 
esteve patente na Biblioteca 
Municipal Abade Correia da 

Serra, em Serpa, de 3 a 30 de 
setembro, organizada conjun-
tamente pela Câmara Munici-
pal de Serpa e pela Fundação 
José Saramago. 

Como forma de dinamizar a 
mostra, realizou-se, no dia 3, 

a projeção do filme “A maior 
flor do mundo”, na voz de Sa-
ramago, a narração do conto 
“O lagarto”, e duas oficinas 
em torno da temática da Flor, 
realizadas por técnicos da 
Câmara Municipal.

Musibéria

“Poemografias”

Beatriz Rola e Inês Lapa apresentaram no 
Musibéria, no dia 17 de setembro, o espetácu-
lo Poemografias de Tangente, uma apresenta-
ção do EP de estreia “Poemografias”, gravado 
no estúdio de som do Musibéria.

‘“Tangente” é um duo de vozes e violinos, 
cujas composições sonoras cruzam fronteiras 
entre a linguagem escrita e a improvisada. Na 
compilação de peças originais a partir de poe-
mas de autores portugueses, o duo explora as 
potencialidades da intersecção entre as suas 
vozes e violinos. O concerto incluiu também 
outras composições originais do duo, bem 
como interlúdios improvisados.

Apresentação do trabalho gravado no Musibéria

Aspeto da exposição instalada na Biblioteca Municipal 

Oficina infantil

Super 
A oficina SUPER (Heroínas e Heróis), que 

se realizou no dia 17 de setembro, no Mu-
sibéria, treinou os nossos pequenos heróis 
a atingirem os mais variados poderes. A ofi-
cina multidisciplinar, dirigida por Mariana 
Silva e Alice Joana Gonçalves, destinada a 
crianças dos 6 aos 12 anos, criou uma imer-
são no poder do canto, do tempo, do corpo 
e do movimento.

n
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Domingos desportivos 

Aula FitKids
A Piscina Municipal de Pias foi o local esco-

lhido para realizar, no dia 10 de setembro, mais 
uma sessão de atividade física, com pais e fi-
lhos, num ambiente animado e descontraído. 

A iniciativa, inserida no programa Domingos 
Desportivos, contou com 22 participantes, e 
contribuiu para dinamizar aquele equipamento 
municipal, a poucos dias do encerramento da 
época balnear.

Final em Serpa

Supertaça de Andebol 

Serpa acolheu, no Pavi-
lhão Municipal Carlos 

Pinhão, em Serpa, nos dias 10 
e 11 de setembro, as meias fi-
nais e a final da Supertaça de 
Andebol masculino, iniciando 
a época 2022/23 para os prati-
cantes e adeptos da modalida-
de do concelho, que marcaram 
presença em força. 

No dia 10, o Benfica che-

gou à final da competição ao 
vencer o Porto por 37-36, em 
jogo transmitido pela RTP2, 
após dois prolongamentos, e o 
Sporting venceu o Belenenses, 
na outra meia-final, por 38-24.

Na final, realizada no dia 11, 
e transmitida igualmente pela 
RTP2, foram necessários dois 
prolongamentos para encon-
trar o vencedor da Supertaça. 

Após dois prolongamentos e 
da igualdade 32-32 no tempo 
regulamentar, o Benfica con-
quistou a sua sétima Super-
taça de andebol, ao vencer o 
Sporting por 45-43. 

A organização da competi-
ção foi da responsabilidade da 
Federação Portuguesa de An-
debol e contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa.Miúdos e graúdos exercitaram-se em conjunto

Pavilhão Carlos Pinhão encheu para a final da competição

Dia Mundial do Coração

Prevenção e 
vida saudável

O Dia Mundial do Coração assinalou-se no 
dia 29 de setembro, e o Município de Serpa 
associou-se à comemoração. Assim, no dia 29 
de setembro teve lugar no Jardim da Biblioteca 
Municipal de Serpa, e no dia 30, no Jardim de 
Vila Nova de São Bento, um rastreio cardiovas-
cular e uma aula de ginástica aberta a toda a 
população. Os rastreios foram realizados pela 
Farmácia Central e Serpa Jardim, de Serpa, 
e pela Farmácia Monge, de Vila Nova de São 
Bento, parceiras do Município nesta iniciativa.

Cartaz
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Espectadores vibraram com os jogos

Presidente da autarquia cumprimentou jogadores

Benfica venceu supertaça
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Inscrições abertas

Gente em Movimento 
Até ao final do mês de se-

tembro, estavam inscritas no 
programa Municipal Gente 
em Movimento, 334 pessoas, 
140 na modalidade de ginás-
tica, 56 no boccia sénior, 130 
na hidroginástica e ainda oito 
na natação sénior.

Os interessados em partici-
par podem efetuar a sua ins-
crição, gratuita, no Gabinete 
do Movimento Associativo e 
Desporto do Município, pelo 
telefone 284 540 129, pelo 

e-mail desporto@cm-serpa.pt 
ou ainda na Junta ou União 
das Freguesias da área de 
residência, através do preen-
chimento de uma ficha de 
inscrição, declaração de con-
sentimento relativo ao Regu-
lamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD) e apresentação 
de um atestado médico.

O Gente em Movimento é 
um programa da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, para promo-
ver a atividade física em todo 

o concelho. É desenvolvido 
em parceria com as Uniões 
e Juntas de Freguesia e des-
tinado à população sénior 
residente no concelho. Visa 
promover a ocupação saudá-
vel dos tempos livres, orien-
tado para o desempenho de 
atividades desportivas, de 
animação e lazer, facilitando 
um envelhecimento saudável 
e participativo, potenciando a 
melhoria da sua qualidade de 
vida.

Seniores

Passeio à vila de Óbidos
Um passeio à Vila de Óbidos, 

no dia 14 de setembro, organi-
zado pela Câmara Municipal de 
Serpa, destinado aos seniores 
do concelho, proporcionou mo-
mentos de convívio, partilha e 
boa disposição entre os duzen-
tos participantes da iniciativa.

Uma visita à fábrica de gin-
ja de Óbidos, uma ida a uma 
das icónicas livrarias da vila, 
uma sessão de atividade física, 
uma exibição de danças de sa-
lão, música e cante alentejano, 
completaram o dia.

A iniciativa realizou-se no 

âmbito dos Municípios Amigos 
do Desporto e contou com a 
presença do Executivo muni-
cipal.

n

TransAlentejo 
Walking Festival

Trilho 
da Azenha 
da Ordem

No dia 16 de outubro realiza-se, em Ser-
pa, uma caminhada no âmbito do Festival de 
Caminhadas TransAlentejo Walking Festival, 
promovida pelo Turismo do Alentejo, em par-
ceria com o Município de Serpa.

A partida terá lugar junto ao Cineteatro Mu-
nicipal de Serpa, pelas 9.00 horas. Após a ca-
minhada, à Azenha da Ordem, no rio Guadia-
na, decorrerá uma visita ao Museu do Cante 
e ao Castelo de Serpa. 

Sessão de atividade física

Cycling

Adesão à rede 

A autarquia de Serpa recebeu, no dia 9 de 
setembro, em Almodôvar, o Certificado de 
Adesão ao Rede Responsible Trails, numa ini-
ciativa organizada pela Entidade Regional de 
Turismo e pela Responsible Trails de Portu-
gal, que juntou os promotores do Alentejo e 
Ribatejo que aderiram e se mantêm ativos no 
sistema Responsible Trails.

Cerca de 200 seniores participaram

Lanche convívio Visita à fábrica de ginja
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Dados meteorológicos 
de 20 de agosto a 20 de setembro

Serpa Pias Vila Nova de São Bento Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 38,7°C 38,9°C 39,0°C 39,2°C

Temperatura mínima 14,8°C 14,0°C 13 9°C 13,1°C

Precipitação total acumulada 24,0mm 51,3mm 57,9mm 53,7mm

Resíduos sólidos 
urbanos

Lavagem de
contentores

Uma empresa especializada na limpeza e 
desinfeção de contentores de resíduos sólidos 
urbanos lavou e desinfetou os 400 contento-
res de superfície e 18 subterrâneos em todo o 
concelho de Serpa. A operação decorreu em 
setembro, no âmbito do procedimento anual 
contratualizado pelo Município de Serpa.

Lançado novo concurso

Rua dos Fidalgos
A Câmara Municipal de Ser-

pa lançou um concurso público 
para a conclusão das obras de 
requalificação da Rua dos Fidal-
gos, com um valor base de 196 
899,71 euros. A intervenção con-
tará com um prazo de 120 dias.

Este concurso vem na se-
quência do abandono da obra 
pela empresa que a estava a 
executar, uma situação cuja res-
ponsabilidade é completamente 
alheia à autarquia. Via antes da intervenção

Serviço gratuito

Recolha 
de Monos

A Câmara Municipal de Serpa apela a que, 
sempre que necessite descartar monos ou resí-
duos verdes de sua casa, contacte os serviços da 
autarquia e combine a recolha. Recordamos que 
se trata de um serviço gratuito. 

Município promove

Esterilização 
de cães e gatos

A Câmara Municipal de Serpa encontra-se a levar a cabo 
uma campanha de esterilização de animais de compa-
nhia, aplicável a cães e gatos, cujos titulares residam 
no concelho de Serpa. A campanha, que se iniciou a 10 

de setembro e que decorre 
até que as verbas afetas ter-
minem, pretende ser uma forma 
privilegiada de controlo da popu-
lação, aplicando-se a até três animais 
por agregado familiar.
As normas e o formulário de candidatu-

ras estão disponibilizados no site do Municí-
pio, em www.cm-serpa.pt/pt/noticias/3299/

campanha-de-esterilizacao.aspx.

Imagem do projeto da obra 



outubro 2022 | Serpa Informação | 15

______________________________________________

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 outubro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, em Vila Nova 
de São Bento, no dia 12, pelas 17.30 horas, no 
Salão Polivalente da localidade. A ordem de 
trabalhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em www.cm-serpa.pt com 
48 horas de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 a 07 | Farmácia SERPA JARDIM

08 a 14 | Farmácia CENTRAL

15 a 21 | Farmácia SERPA JARDIM

22 a 28 | Farmácia CENTRAL

29 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

Serpa

> Pavilhão Carlos Pinhão, manutenção do 
pavimento exterior

> Piscina Municipal Coberta, manutenção 

> Bairro de S. Francisco, execução de muro 
e vedação

> Jardim Municipal, pintura exterior 

> Loteamento Municipal Moinho de Vento, 
execução de passeios

> Rua das Varandas, reparação de muro

> Requalificação de caldeiras de árvores

> Parque de Campismo, manutenção

A-do-Pinto

> Escola Primária, instalação de parque 
infantil e sombreamento

> Limpeza de linhas de água

Vila Verde de Ficalho
> Horta de Baixo, reparação de linhas de 

água

> Reparação de caminhos 

Concelho
> Arranjo de caminhos

> Reposição de calçadas

> Limpeza de bermas e valetas

> Rua Manuel José Pardal Romão, 
execução de ramais

> Rua dos Lagares, recuperação e pintura 
de fachadas

 Santa Iria
> Limpeza de linhas de água

Vale do Poço
> Estrada Municipal 514 (Serpa-Vale do 

Poço), reposição de asfalto

Vales Mortos
> Reposição de asfalto

Pias
> Reparação em asfalto

Vila Nova de São Bento
> Complexo desportivo, manutenção

> Execução de box para resíduos (junto à 
Escola Primária de Vale Côvo)

> Bairro 1.º de Maio, beneficiação

Vale de Vargo
> Parque desportivo, execução e 

colocação de lajetas

> Limpeza de linhas de água
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

>  Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
    Dias 6, 13, 20 e 27 .  12.00 horas . Facebook Serpa Terra Forte

>  “Cá dentro”  Mindfulness . O movimento e a pausa no nosso corpo
    Dia 8 . 11.00 horas . Mediadora: Maria de Guadalupe Paraíba

Org.: Câmara Municipal de Serpa e Maria de Guadalupe Paraíba

>  1940, l´Exil pour la Vie 
    Exposição de homenagem a Aristides de Sousa Mendes

  De 8 a 22 . 10.00 h - 13.00 h e 14.30 h - 19.00 h
A exposição apresenta arquivos, documentos iconográficos e audiovisuais, franceses e 
portugueses, que evidenciam o ato de Aristides de Sousa Mendes, antigo Cônsul de Portugal 
em Bordeaux entre 1939 em 1940, durante a II Guerra Mundial, que com os seus vistos, ajudou a 
salvar milhares de refugiados das atrocidades nazis.

>  Gomos de Tangerina . Mediação de leitura
    Dia 15 . às 11.00 horas . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

>  Apontamentos sobre o Abade Corrêa da Serra
    Lançamento do livro de Joaquim de Matos Pinheiro

  Dia 21 .  15.00 horas

>  Mãos na Massa . “Era uma casa…”
    Dia 22 . 10.30 horas . Oficina de expressão plástica para o público em geral

Vamos abrir janelas em desenhos muito especiais, e esconder segredos dentro delas

>  Oh! . Para pais e bebés dos 8 aos 36 meses 
 Dia 29 .  10.30 horas . Dinamizada por Luzia do Rosário

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

>  Espetáculo de Música  . NÃO ÉS TU SOU EU
 Novo Baile Português com Inês Lopes, João Godinho, Pedro Calado
 Dia 1 . 18.30 horas . Auditório Musibéria . M/6 anos 
Entrada gratuita. Informações através de  musiberia.serpa@gmail.com
Financiamento: Direção Geral das Artes :: Apoios: Associação PédeXumbo | Largo Residências

>  Espetáculo de música  . Cartas Cantadas de Mariana Alcoforado
Com Filipa Portela e Gregor Forbes

    Dia 15 .  18.30 horas . Auditório Musibéria . M/6 anos
Entrada gratuita . Informações através de  musiberia.serpa@gmail.com
Financiamento: Direção Geral das Artes

>  Espetáculo de Música por Andrés Stagnaro 
 Dia 29 . 18.30 horas . Auditório Musibéria . M/6 anos 
Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com
Apoio: Associação Defesa do Património de Mértola

Dia Nacional dos Castelos . SERPA
De 7 a 9 . Castelo de Serpa . Org.: Câmara Municipal de Serpa

Dia 7 . Castelo de Serpa – Visitas guiadas “(Re)descobrir o castelo de Serpa”
Das 10.00 h às 11.30 h e das 14.30 h às 16.00 h
Inscrições gratuitas, mas com inscrição prévia, limitadas a 20 lugares por sessão, até ao dia 6 de 
outubro, através do e-mail culturapatrimonio@cm-serpa.pt  ou do telefone n.º 284 540 124.

Dias 8 e 9 . Castelo de Serpa - A Arte da Falcoaria
10.00 h   Exposição de Falcoaria (todo o dia)
11.00 h às 16.00 h   Demonstrações de voo comentadas

> Exposição de aves e equipamentos, demonstrações de voo comentadas (história da falcoaria). 
Atividade gratuita e não sujeita a inscrição prévia.

Festival Futurama . SERPA
Dias 7, 14 e 15 . Org.: Futurama e Câmara Municipal de Serpa

Dia 7, sexta-feira
11.30 h   Workshop sobre direitos humanos, pela Amnistia Internacional | Escola Secundária de Serpa 

Dia 14, sexta-feira
17.00 h   Partilha pública de workshop de performance, por Sónia Batista e alunos da Escola 

Secundária de Serpa | Escola Secundária de Serpa
18.00 h   Performance participativa pelos Embaixadores Futurama | Local a designar
22.00 h   Concerto por Yeli Yeli (Pedro da Linha . PT & Álvaro Romero . ESP) | Espaço Nora

Dia 15, sábado
15.00 h   Concerto + conversa Cantexto (8 escritores e 8 grupos de cante) | Largo de Santa Maria
18.00 h   Filme A Terra Faz o Homem, por Cláudia Ribeiro | Auditório do Museu do Cante
21.00 h   Filme A Música Invisível, por Tiago Pereira/A Música Cigana a Gostar Dela Própria | Alcáçova 

do Castelo
21.30 h   Concerto Música Cigana Camões Yanomani/A Soma dos Seus, por António Poppe e La 

Família Gitana | Alcáçova do Castelo
22.30 h   Concerto/performance Puta da Silva | Alcáçova do Castelo

agenda cultural e desportiva
DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO
Dia 01 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
16.00h – CA Aldenovense – CDR Salvadense – Seniores

Dia 08 – Parque Desportivo de Serpa 
16.00h – FC Serpa B – Barrancos FC – Seniores

Dia 09 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00h – FC Serpa – Olhanense SC – Seniores

Dia 09 – Parque Desportivo de Pias
16.00h – Piense SC – Moura AC – Seniores
Horário a designar – União Serpense FC – CD Praia Milfontes – Seniores

Dia 22 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
16.00 h – CA Aldenovense – São Domingos FC – Seniores

Dia 23 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h – União Serpense FC – Moura AC – Seniores

Dia 23 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – Despertar SC – Seniores

Dia 29 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00 h – FC Serpa B – UDC Beringelense – Seniores

Dia 30 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – FC Serpa – Vasco da Gama da Vidigueira – Seniores

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 08 – 17.30 h – CCP Serpa – SL Benfica B – Seniores

Dia 29 – 17.30 h – CCP Serpa – Boa Hora – Seniores

TransAlentejo Walking Festival 2022 . SERPA
Festival de Caminhadas - Trilho da Azenha da Ordem
Dia 16 . 9.00 horas  . Partida junto ao Cineteatro Municipal de Serpa
Após a caminhada decorrerá uma visita ao Museu do Cante e ao Castelo
Org.: Organizada pelo Turismo do Alentejo, em parceria com o Município de Serpa

XII Escalada de S. Gens . SERPA
Dia 23 . Período da manhã . Corrida e caminhada

Serpa – Avenida Capitães de Abril (partidas e chegadas)
Org.: Associação de Atletismo de Beja e Câmara Municipal de Serpa

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 
(Antigo Pré-escolar) 

> 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 . SERPA
De segunda a sexta-feira . Piscina Coberta de Serpa 

Natação Sénior . SERPA
Segundas e quartas-feiras . 11.30 h às 12.30 h . Piscina Coberta de 
Serpa 


