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destaque
Encerramento das Oficinas de Verão

É hora da festa! 

Jogos tradicionais continuam a divertir crianças de todas as idades

C entenas de crianças comemoraram o 
final das Oficinas de Verão, promovi-
das pelo Município de Serpa, numa 

enorme festa no Jardim Municipal. Auxiliares 
de ação educativa, monitores, familiares e 
amigos juntaram-se à celebração.

Crianças de todo o concelho tiveram, assim, 
a oportunidade de conviver com os colegas 
de outras localidades e usufruir do renovado 
jardim.  

Lançamento do arco, corrida de sacos, esta-
fetas e outros jogos tradicionais, insufláveis e 
pinturas faciais, animaram a iniciativa.

O Município de Serpa promove oficinas de 
ocupação dos tempos livres para os alunos do 
ensino Pré-escolar, Primeiro e Segundo Ciclos 
e para crianças até aos 12 anos de idade, gra-
tuitamente, desde 2016.

n

Jardim Municipal foi o palco escolhido para o encerramento das atividades lúdicas

Vereadora Odete Borralho acompanhou a festa

Concentração e destreza fizeram parte dos jogos

Mesmo a brincar é preciso saber cooperar
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O 
início de um novo 
ano letivo é sempre 
um marco na vida 
de qualquer comu-
nidade. Alunos, do-
centes e funcioná-

rios das escolas, pais, encarregados 
de educação e famílias, toda a socie-
dade se organiza para recomeçar um 
novo ciclo. Aproveitando para desejar 
votos de um ano letivo cheio de su-
cesso e de concretização de proje-
tos, reforço o nosso compromisso de 
continuarmos a trabalhar em estreita 
proximidade com as escolas e co-
munidade educativa e a criar e me-
lhorar as condições nas escolas do 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico, sendo de referir a instalação 
de novos recursos informáticos re-
centemente efetuado, a construção 
de espaços desportivos (A-do-Pinto 
e Vale de Vargo), o parque infantil na 
Escola de Pias, a requalificação da 
Escola de Brinches ou a futura insta-
lação de um parque infantil na Escola 
de Vales Mortos. Importa ainda referir 
a nossa grande preocupação com o 
processo de transferência de compe-
tências para os municípios, uma vez 
que não sabemos o que está efetiva-
mente previsto. Sobretudo na área da 
educação, onde existe uma situação 
de subfinanciamento, de degradação 
dos edifícios e de insuficiência de re-
cursos humanos, o que coloca novos 
e sérios problemas na nossa capaci-
dade de intervir, resolver os proble-
mas e dar resposta às necessidades 
efetivamente existentes. Porque o 
que está em causa é a responsabili-
zação dos municípios por investimen-
tos urgentes, mas sem os instrumen-
tos financeiros necessários, em áreas 
que são universais e onde o papel do 
Poder Central é essencial.

EDiTORiAl
iníCiO DO AnO lETiVO

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Requalificação do Museu de Etnografia em curso

Mais de um milhão
para a Rede Museológica
O processo de salvaguarda do Património Cul-

tural de Serpa, um dos principais atrativos 
turísticos do concelho, continua em marcha, 

na vertente da valorização da Rede Museológica Mu-
nicipal, na qual se prevê um investimento de cerca de 
1 200 mil euros, no âmbito do atual quadro comunitário.

Depois de reabertas as portas do Museu Municipal 
de Arqueologia, em março de 2016, o Município de 
Serpa iniciou uma nova fase de valorização e amplia-
ção da rede museológica, que se manterá até 2021. 
Nesta nova fase a autarquia está a terminar a Galeria 
Municipal de Arte Contemporânea e já iniciou a requa-
lificação do Museu Municipal de Etnografia.

A reabilitação do Museu Municipal de Etnografia ini-
ciou-se em julho e terá um investimento de 412 mil eu-
ros. A intervenção, que deverá estar concluída no pri-

meiro semestre de 2020, visa modernizar este museu, 
tornando-o mais funcional e acessível, contribuindo 
para a implantação do conceito de turismo acessível.

Até ao final do ano pretende-se iniciar a obra do Mu-
seu do Cante, estando prevista a sua conclusão para o 
próximo ano. Seguir-se-ão o Museu do Queijo, a insta-
lar no Mercado Municipal, e o Museu do Humor e do 
Absurdo.

A par destas intervenções, o município está a tra-
balhar na produção de conteúdos museológicos para 
os polos de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São 
Bento, Vale de Vargo, Pias e Brinches, com base em 
novas candidaturas a fundos comunitários no âmbito 
do próximo quadro de financiamentos.

n 

Museu de Etnografia vai ficar mais moderno e acessível
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Financiamento até 50 mil euros

Município prepara candidatura do CCBIO

Futuro espaço museológico para a investigação académica

Câmara de Serpa adquire 
Casa do Abade Correia da Serra
A Câmara Municipal de Serpa assinou no último dia do 

mês de agosto a escritura de compra da Casa do Aba-
de Correia da Serra, localizada na rua dos Fidalgos, em 

Serpa. Um investimento de cerca de 340 mil euros, previsto no 
Programa Integrado de Gestão de Imobiliário, que tem como ob-
jetivo seguir uma política de gestão sustentável do património 
municipal.

A autarquia prevê a sua recuperação e reconversão num es-
paço museológico, também ligado à investigação académica, 
tendo em conta a carga simbólica que este edifício tem para a 
comunidade serpense. Este será um projeto que o Município de 
Serpa irá desenvolver no âmbito do próximo quadro comunitário.

De destacar que o Abade José Francisco Correia da Serra, nas-
ceu em Serpa, a 6 de junho de 1750. Foi cientista, diplomata e 
filósofo, tendo dedicado grande parte da sua vida à botânica. 
Homem com grande prestígio internacional, conviveu com gran-
des cientistas e personalidades da sua época. 

Paralelamente, o Município tem em curso um novo procedi-
mento para a venda das duas Casas dos Magistrados. Recor-
damos que a data de entrega de propostas termina no dia 1 de 
outubro, estando marcado para o dia 2 de outubro a abertura de 
propostas pela comissão, em ato de hasta pública, sendo que a 
adjudicação será feita à proposta mais elevada em leilão.

n 

Depois de a Câmara Muni-
cipal de Serpa ter participado 
em duas reuniões, em 2018, 
com o atual secretário de Es-
tado das Florestas e Desen-
volvimento Rural, Miguel João 
de Freitas, foram dados al-
guns passos no sentido de se-

rem criadas medidas de apoio 
aos centros de competências 
formalizados em Portugal, 
nomeadamente ao Centro de 
Competências da Agricultu-
ra Biológica e dos Produtos 
no Modo de Produção Bioló-
gico — CCBIO. Neste âmbito, 

o Município de Serpa está a 
preparar uma candidatura do 
CCBIO, a apresentar ao Pro-
grama de Desenvolvimento 
Rural 2014-2020 (PDR2020), 
cujo valor poderá chegar aos 
50 mil euros por cada centro 
de competências. 

Recordamos que o Centro 
de Competências da Agricul-
tura Biológica e dos Produtos 
no Modo de Produção Bioló-
gico — CCBIO, foi formalizado 
em fevereiro de 2017, durante 
a Feira do Queijo do Alentejo, 
na presença do secretário de 
Estado da Agricultura, Flores-
tas e do Desenvolvimento Ru-
ral, Amândio Torres.

Desde então, registaram-se 
vários avanços, nomeada-
mente a criação de um Plano 
de Ação do CCBIO, apresenta-
do no Ministério da Agricultu-
ra (abril de 2017), bem como 
a Agenda Nacional de Inves-
tigação e de Inovação (ANNI) 
do CCBIO, também apresen-
tada e validada no mesmo 
ministério, já em fevereiro 
deste ano. Foram, entretan-

to, desenvolvidos alguns dos 
pontos que constam no plano 
de ação, como a participação 
em encontros técnicos onde 
o processo foi apresentado, 
ações de capacitação e visitas 
técnicas. No âmbito da ANII 
do CCBIO vários grupos ope-
racionais estão já a desenvol-
ver trabalho de investigação.

Têm sido igualmente reali-
zadas reuniões com a Direção 
Geral de Agricultura e Desen-
volvimento Rural, no âmbito 
do Planos de Ação do CCBIO 
e da Estratégia Nacional para 
a Agricultura Biológica.

A premissa por detrás da 
criação do CCBIO prende-se 
com a necessidade de criar 
sinergias neste setor especí-
fico, entre as diversas entida-
des, de difusão de informação 
técnica produzida ao nível da 
investigação, da articulação 
com os agentes económicos 
e da identificação das lacu-
nas associadas à produção, 
transformação e comercia-
lização dos produtos bioló-
gicos. Assim, o CCBIO tem 

como missão promover o de-
senvolvimento sustentável e 
competitivo neste setor, nos 
domínios técnico-científico, 
ambiental, socioeconómico 
e formativo. Algo que já está 
a dar frutos, nomeadamente 
com a participação, pela pri-
meira vez, de um produtor de 
queijo certificado em Modo 
de Produção Biológico na Fei-
ra do Queijo do Alentejo, em 
2018.

A Câmara Municipal de Ser-
pa é a entidade coordenado-
ra do projeto CCBIO, da qual 
fazem parte diversos municí-
pios e também outras entida-
des, tais como Cimbal, Insti-
tuto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, Direção 
Geral de Agricultura e De-
senvolvimento Rural, centros 
tecnológicos e agroalimen-
tares, várias universidades e 
politécnicos do país e muitas 
associações nacionais de pro-
dutores, de desenvolvimento 
local e do setor.

n 
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Juntas de Freguesia

Assinatura
de protocolos

notícias

O Município de Serpa assinou 
os acordos de execução para 
concretização da delegação legal 
de competências e os contratos 
de delegação de competências 
da Câmara Municipal nas Juntas 
e Uniões de Freguesia do conce-
lho. Com o objetivo de promover 
a coesão territorial do concelho, 
reforçar a solidariedade interau-
tarquias, melhorar a qualidade dos 
serviços prestados à população, 

racionalizar os recursos, promover 
a descentralização administrativa, 
reforçar a relação de proximidade 
com os munícipes e ainda tornar 
as decisões administrativas mais 
céleres, estes protocolos defi-
nem as competências de cada 
uma das entidades, bem como os 
meios, quer humanos, quer finan-
ceiros, que o município transfere, 
necessários para a realização das 
tarefas acordadas em protocolo.

Vereador Francisco Godinho dirige-se aos participantes no encerramento dos trabalhos

Assinatura dos documentos de delegação de competências

Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

“Construindo futuro(s)” no cineteatro municipal

A Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Serpa realizou, 
no passado dia 7 de setembro, no 

Cineteatro Municipal de Serpa, um encon-
tro sob o título “Construindo Futuro(s)”, que 
teve a participação de Maria da Conceição 

Peres, da Comissão Nacional de Promoção 
dos Direitos e Proteção de Crianças e Jo-
vens, e de um representante da Secretaria 
de Estado da Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, no encerramento.

Em discussão estiveram vários painéis, 

dos quais destacamos a “Promoção e Pro-
teção em Contexto Escolar” — “Emoções 
e Sucesso Educativo”, a cargo de Dulce 
Martins, do Instituto Superior de Ciências 
e Tecnologia, “Os Gabinetes de Apoio à 
Família/GAAF na Prevenção e Reparação”, 

por Mélanie Tavares, do Instituto de Apoio 
à Criança.

Este encontro técnico contou com a 
participação do vereador Francisco Godi-
nho, em representação da Câmara Munici-
pal de Serpa.

XVI Feira Agropecuária Transfronteiriça

Vale do Poço mantém tradição
Teve lugar entre os dias 7 e 9 

de setembro mais uma edição 
da Feira Agropecuária Trans-
fronteiriça de Vale do Poço. Or-
ganizada em anos alternados, 
quer pela Câmara Municipal de 
Serpa, quer pela Câmara Mu-
nicipal de Mértola, este ano a 
feira voltou a destacar as tradi-
ções e os produtos da raia.

A organização deste ano foi 
da responsabilidade do Mu-
nicípio de Mértola e contou 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Serpa, Associação de 
Agricultores do Concelho de 
Serpa, Junta de Freguesia de 
Santana de Cambas, União de 
Freguesias de Serpa (Salvador 
e Santa Maria), Associação de 
Empresários do Vale do Gua-
diana, INIAV, Os Moto Serra, 
Associação Rota do Guadiana 
e Clube de Futebol Guadiana.

n Stand da Câmara Municipal de Serpa
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Cortejo atrai muito público

Festa Rija em Pias

Cortejo Etnográfico foi um dos pontos altos das festividades

De 23 a 27 de agosto realizou-se em 
Pias a Festa Rija, em honra de São Luís e 
Santíssimo Sacramento, organizada pela 
Comissão de Festas local com o apoio da 
Junta de Freguesia de Pias e da Câmara 
Municipal de Serpa. 

Do programa deste ano fizeram parte 
inúmeras atividades, tais como arruadas 
com bombos e banda filarmónica, brin-
cadeiras com vacas, apresentação da 
equipa do Piense Sporting Clube e ma-
nhã infantil, no Jardim de Pias. Na música, 
destaque para as atuações, no sábado, 
dos grupos Amor Eletro, Banda Kremlin e 
Mastiksoul, e no domingo, de Toy. 

De referir, também, a bênção e leilão 

de gado, que decorreu no domingo em 
Santa Luzia, seguida da oferta de porco 
no espeto. 

Na tarde do dia de encerramento saiu 
à rua o esperado Cortejo Etnográfico, 
que integrou 40 viaturas e mais de cem 
figurantes, e que atraiu centenas de 
espetadores. Mais uma vez este corte-
jo só foi possivel graças à colaboração 
e entreajuda entre a população local e 
inumeras entidades.

 À noite, o afamado fogo de artifício 
confirmou as expetativas e mais uma 
vez fez as maravilhas da população lo-
cal e dos muitos visitantes.

n

Município apoiou projeto Erasmus +

Mais de 30 jovens estrangeiros em Serpa
De 8 a 15 de setembro, Serpa 

recebeu um grupo de mais de 
30 jovens oriundos de vários 

países, como Noruega, Itália, Roménia, 
Hungria, Portugal e Turquia, inseridos 
no projeto cultural e educativo europeu 
Erasmus+, desta feita dedicado ao tema 
“Migration or World Citizenship?”. 

Este projeto, financiado pela União 
Europeia, junta na candidatura as com-
panhias de teatro Al Teatro e Baal17, 
numa parceria entre os municípios de 
Serpa e Silves. 

A Câmara Municipal de Serpa apoiou 
esta iniciativa, disponibilizando alojamen-
to, transportes e salas de trabalho, entre 

outros, para este grupo internacional.
Durante oito dias, jovens adultos 

dedicaram-se à reflexão sobre temas 
como a migração e a integração, par-
tilhando experiências e a cultura dos 
seus países de origem, da qual saiu 
uma mostra/exposição para a comuni-
dade de Serpa.

De referir que o grupo foi recebido 
no Salão Nobre da autarquia, pelo vi-
ce-presidente Carlos Alves, no passado 
dia 10, seguindo-se uma visita guiada a 
pontos notáveis do centro histórico de 
Serpa.

n

A Associação Regional de Música Tra-
dicional do Alentejo (ARMA) promoveu, 
no passado dia 16 de setembro, no Jar-
dim Municipal de Serpa, o Jardim Jazz. 
Um evento, apoiado pela Câmara Muni-
cipal de Serpa, que trouxe à cidade este 
género musical. Liderada pelo guitarris-
ta João Espadinha, esta formação mis-
tura diferentes gerações do jazz por-
tuguês, contando com Leonor Arnaut 

na voz, Desidério Lázaro no saxofone 
tenor, Francisco Brito no contrabaixo e 
João Lopes Pereira na bateria.

O repertório incidiu sobre peças do 
cancioneiro norte-americano e da MPB, 
explorando um universo que é familiar 
a todos os músicos presentes na forma-
ção, de forma a torná-lo também fami-
liar para o público.

n 

Promovida pela ARMA

Música Jazz 
no Jardim Municipal

Diferentes gerações de músicos estiveram em palco

Noruega, Itália, Roménia, Hungria, Turquia e Portugal foram os países representados
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O s Cantadores de Pa-
ris estiveram, entre 
os dias 28 de agosto 

e 10 de setembro, no estúdio 
Musibéria, em Serpa, a gravar 
um CD no qual participaram 
diversos convidados. A Câma-
ra Municipal de Serpa voltou 
a apoiar este projeto — como 
ação de divulgação e salva-
guarda do Cante, Património 
Cultural Imaterial da Humani-
dade, reconhecido pela UNES-
CO em 2014 —, que deverá dar 
frutos na edição de 2019 do 
CanteFest.

“O objetivo para 2018 é 
gravar este CD. De todos os 
concertos, casting, festivais 
e eventos que fazemos, este 
é o nosso objetivo principal. 
Aproveitámos para conhecer e 

estar com os grupos corais du-
rante esta nossa deslocação a 
Serpa. Quisemos partilhar mo-
mentos e descobrir esta cultu-
ra cantada”, referiu Carlos Bal-
bino, mentor do grupo.

A gravação do CD, que será 
distribuído em França, teve iní-
cio no dia 3 de setembro. “Ainda 
estamos a desenvolver a nossa 
personalidade de grupo, pelo 
que insisti com os elementos 
dos Cantadores para virem mais 
cedo para podermos estar em 
contacto com o Cante e com 
outras formações”, destacou o 
responsável, revelando ainda 
que para a gravação foram con-
vidados vários grupos “que nos 
inspiraram, para cantarem uma 
moda connosco”. 

Nélson Conde, Celina da 

Piedade e Pedro 
Mestre foram al-
guns dos convi-
dados, bem como 
“Os Alentejanos” e 
“Monda”. Não fo-
ram esquecidos 
os grupos de can-
te locais, mascu-
linos, femininos e 
juvenis.

Em Portugal, 
o resultado final deverá ser 
apresentado durante a edição 
de 2019 do CanteFest, evento 
organizado pela Câmara Muni-
cipal de Serpa, que tem lugar 
anualmente no final do mês de 
novembro.

Recordamos que o grupo dos 
Cantadores de Paris foi fundado 
em 2016, em Paris, por Carlos 

Balbino, e esta é já a segunda 
vez que se desloca a Serpa, 
com o apoio do município. O 
projeto deste grupo de pessoas 
de diferentes nacionalidades, 
algumas das quais nem falam 
a língua de Camões, mas que 
interpretam o Cante Alentejano, 
foi o tema para um documentá-
rio do realizador Tiago Pereira 

(projeto Música Portuguesa a 
Gostar Dela Própria), também 
apoiado pela Câmara Municipal 
de Serpa e pela Casa do Cante.

De destacar, ainda, a mui-
to participada conversa com 
Os Cantadores de Paris, que 
decorreu no passado dia 9, na 
Casa do Cante, em Serpa. 

n

Entre 23 e 27 de novembro, o Cante Alentejano, 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, re-
conhecido pela UNESCO em 2014, volta a inundar 
a cidade, em mais uma edição do CanteFest, este 
ano com um conceito mais abrangente, em que as 
“modas” serão o tema. O Cante andará à solta entre 
tabernas, restaurantes, ruas e igrejas e todos são 
convidados a cantar.

Este evento, levado a efeito, pela primeira vez, 

pela Câmara Municipal de Serpa um ano depois do 
Cante ser reconhecido como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, pela UNESCO, pretende 
ser um momento em que se assinala essa efeméri-
de, ao mesmo tempo que mostra a identidade cul-
tural de um povo, na sua expressão mais pura.

No dia 23 as atividades previstas decorrerão em 
Lisboa e, entre os dias 24 e 27, em Serpa.

n

Cante Fest regressa em novembro

Cante à solta
no Centro Histórico

Gravação de CD no Musibéria

Cantadores de Paris 
de volta a Serpa

Lançamento de livro

Memórias 
de Serpa

No dia 25 de agosto, a Casa do Cante, em Serpa, recebeu o lan-
çamento do livro póstumo “Serpa — Memórias com Histórias”, de 
Mariazinha Pinheiro. Joaquim Pinheiro, marido da autora, apresen-
tou a obra, sob uma plateia numerosa que incluiu familiares, ami-
gos e curiosos. 

A iniciativa contou com a participação do vereador da autarquia, 
Francisco Godinho, e do Grupo Coral e Etnográfico da Academia 
Sénior de Serpa. Festival realiza-se entre os dias 23 e 27 em lisboa e Serpa

Sessão decorreu na Casa do Cante

O coral da Academia Sénior foi um dos muitos grupos de cante que participaram no CD
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O ano letivo de 2018-2019, 
que se iniciou no passado mês 
de setembro, teve os inúmeros 
contributos da Câmara Munici-
pal de Serpa — parte decorren-
te das suas competências na 
área da Educação e outros por 
iniciativa própria.

Foram contratados 23 auxi-
liares de ação educativa, para 
dar apoio em sala de aula e na 
Componente de Apoio à Famí-
lia, que inclui refeições e pro-
longamento de horários. De 
acordo com as suas competên-

cias para o 1.º Ciclo, e no âmbito 
dos Auxílios Económicos, a au-
tarquia está a garantir o apoio 
financeiro para refeições e ma-
terial escolar aos alunos do 1.º 
ciclo inseridos nos escalões A 
e B do sistema de Ação Social  
Escolar definido pelo Ministério 
da Educação.

Paralelamente, a Câmara 
Municipal garantiu a oferta dos 
Cadernos de Atividades a todos 
os alunos do 1.º ciclo, indepen-
dentemente do escalão, medi-
da que tem um custo superior a 
14 mil euros.

Também, dando cumprimen-
to às competências do muni-
cípio, estão a ser assegurados 
os transportes escolares (em 
transportes públicos e coleti-
vos, em viaturas camarárias ou 
de aluguer) a todos os alunos 
a partir do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico até ao Ensino Secundá-
rio (regular ou profissional), que 
residam a mais de três quiló-
metros (de escolas sem refei-
tório) ou quatro quilómetros (de 
escolas com refeitório) do es-
tabelecimento de ensino onde 
estão matriculados.

À semelhança dos anos ante-
riores, foram criados vários cir-
cuitos que são realizados pela 
Rodoviária do Alentejo, servi-
ço que terá um custo de 132 
718,00 euros. 

Estão ainda programados 
mais de duas dezenas de cir-
cuitos especiais, realizados por 
viaturas camarárias ou de alu-
guer, que beneficiam alunos 
que residem em locais isolados. 
A previsão do custo destes cir-
cuitos é de 83 390,74 euros.

A Câmara Municipal de Serpa 
também tem responsabilidades 

na manutenção dos equipa-
mentos escolares, realizada an-
tes do início do ano letivo, man-
tém este ano o Programa de 
Combate ao Insucesso Esco-
lar com os seguintes projetos: 
Cante nas Escolas, Também... 
Quero Ler, Contarelos, ativida-
de física no Pré-escolar, finan-
ciamento de visitas de estudos 
realizadas pelas escolas, Festa 
do Livro, Jornadas Municipais 
de Educação, Fórum Jovem, 
entre outras.

n

Início do ano letivo 2018-2019

Município de Serpa 
apoia escola, alunos e famílias

Alunos receberam cadernos de fichas, pela mão da vereadora Odete Borralho

Vereador Francisco Godinho na abertura do ano escolar O vice-presidente da autarquia, Carlos Alves, desejou sucesso académico aos alunos
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notícias

Iniciaram-se, no dia 12 de setembro, os La-
boratórios de Dança e Música do Musibéria. 
À semelhança do ano anterior, existem, na 
área da dança, as vertentes de dança con-
temporânea (três escalões etários — dos 8 
aos 11 anos, dos 12 aos 16 e maiores de 16) 
e flamenco (variantes sevilhanas, mantón e 
castalholas e bata de cola); na área da músi-
ca, há piano, violino e violoncelo (para idades 
superiores a 7 anos). A oferta também con-
templa Dança e Música Integradas Musibéria 
(DMIM), para crianças de 6 e 7 anos.   

Nestes laboratórios a educação é encara-
da como ferramenta fundamental de inter-
venção e transformação sociais, procurando-
se que os participantes adquiram, através do 
conhecimento adquirido pela prática, capa-
cidade crítica para dialogarem com as obras 
e os seus autores. De acordo com a matriz 
do centro, pretende-se valorizar os compo-
sitores e coreógrafos ibero-americanos sem, 
no entanto, se excluírem criadores de outras 
matizes. O importante é sensibilizar os fre-
quentadores para a descoberta da arte, por-
que essa é uma forma de explorar e alargar a 
dimensão humana.

Existe, também, a preocupação de articu-
lar esta aprendizagem — onde estão presen-
tes os valores da cooperação, da intercul-
turalidade e da criatividade — quer com as 
experiências dos criadores que frequentam 
as residências artísticas (RAM), quer com a 
programação de concertos, espetáculos de 
dança e oficinas que o centro oferece ao lon-
go do ano. 

Finalmente, e não obstante o seu âmbito 
ser internacional, o Musibéria conhece bem a 
realidade do território onde está integrado e 
tenta, também, corresponder às necessida-
des da comunidade — por um lado, está dis-
ponível para colaborar com as iniciativas da 
população e das instituições locais, por ou-
tro, tem ações específicas para essa mesma 
população, tais como as sessões itinerantes 
nas freguesias de fora da sede do concelho. 

As inscrições continuam abertas e o cen-
tro oferece, a todas as pessoas, a possibilida-
de de experimentar uma sessão de qualquer 
laboratório, sem compromisso.

Programação
A temporada no auditório também já arran-

cou, com o concerto “Desterro”, pelo quinteto 
brasileiro “Entrevero Instrumental”. O grupo apre-
sentou um trabalho instrumental de vanguarda, 
influênciado pela música do sul do Brasil.

O Dia Mundial da Música, que se assinala a 1 
de outubro, será celebrado com o concerto “No-
sotros”, pelo compositor e instrumentista argenti-
no Martín Neri. O pianista Ariel Rodriguez, profes-
sor do Musibéria, terá participação especial.

n

Inscrições abertas 

Laboratórios 
do Musibéria 
já começaram

A Academia Sénior de Serpa, um projeto da Câmara Muni-
cipal de Serpa, assinalou o início do ano letivo, no passado dia 
20 de setembro, com uma receção a alunos e professores, que 
teve lugar nas instalações da Academia. As aulas recomeçaram 
no dia 24.

O vereador do municipio, Carlos Alves, entregou os certifica-
dos de participação aos professores do ano letivo 2017/2018 e 
deu as boas vindas a toda a comunidade educativa.

A oferta formativa é vasta e passa por áreas tão distintas 
como as artes decorativas, costura, desporto, história, pintura 
ou psicologia positiva.

Oferta formativa variada
Aulas recomeçam 
na Academia Sénior

O início do ano letivo na Escola Profissional de Desenvol-
vimento Rural de Serpa (EPDRS) está ser marcado por pro-
blemas relacionados com o transporte de alunos. A falta de 
financiamento para este serviço, que até ao ano passado era 
suportado pelo Ministério da Educação, está na origem da 
contrariedade, uma vez que a escola não tem capacidade 
para assegurar o transporte dos alunos. 

A Câmara Municipal de Serpa é parceira da EPDRS e par-
tilha esta preocupação, repudiando a posição tomada pelo 
Ministério. O Município já se reuniu com a direção da esco-
la, tendo demonstrado total disponibilidade para apoiar as 
suas reivindicações financeiras nesta matéria.

A EPDRS é considerada uma das melhores instituições 
de ensino de um concelho onde as atividades agrícolas são 
preponderantes. A reconhecida qualidade de ensino e das 
infraestruturas fazem desta instituição peça importante na 
estratégia de desenvolvimento de Serpa e da região.

Escola Profissional 
Problemas marcam 
início do ano letivo

Receção a alunos e professores da Academia Sénior
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Jornadas Europeias do Património

Arqueologia foi destaque

Miguel Serra, arqueólogo do município, acompanhado pela veradora Odete Borralho

A arqueologia esteve em destaque na celebração 
das Jornadas Europeias do Património que, no 
concelho de Serpa, se assinalaram com iniciativas 

que decorreram entre os dias 15 e 30 de setembro. 
O curso teórico “Arqueologia em Serpa”, que decorreu 

nos sábados de 15 e 22 de setembro, o lançamento das Atas 
do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, no 
dia 28, e a tertúlia “O Centro de Cultura Popular na Histó-
ria da Arqueologia de Serpa”, a 29, foram as três atividades 
principais. 

Serpa é um dos territórios do Baixo Alentejo com maior 
número de sítios arqueológicos inventariados — são mais 
de 800 e resultam de uma intensa atividade que, sobretudo 
desde os anos 70, se vem desenvolvendo em todo o conce-
lho. O destaque dado à arqueologia resulta, pois, quer dos 
ricos vestígios deixados pelas populações que ocupam esta 
região desde há muito, quer do interesse de inúmeros in-
vestigadores e da comunidade local, quer, finalmente, do 
empenho que o município tem colocado no apoio a estas 
práticas científicas.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Compasso”

Instrumento relativamente tosco, forma-
do por duas hastes em madeira de azinho, 
arestas pouco polidas e de topo articulado, 
simples, que regulava a abertura das has-
tes. Nas duas extremidades, estão fixados 
dois pregos em ferro. 

Na sua utilização, uma das hastes man-
tém-se fixa num ponto, enquanto a outra 
traça num movimento de rotação os arcos 
ou círculos. 

Os artífices usavam operações e cálcu-
los aritméticos, porém, ignoravam os resul-
tados por não possuírem conhecimentos 
científicos. No entanto, ao desenharem as 
peças, traçavam com o compasso o seno e 
o cosseno, através do saber experienciado.

Compasso – Instrumento de medida dos finais do 
séc. XiX, produzido e usado pelos abegões para 
traçarem arcos e círculos para as várias artes e 
ofícios, entre outras, a construção.

Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia de 
Serpa, pelo carpinteiro Mestre José Moita - Pias

Formação
O arqueólogo Miguel Serra, da 

Divisão de Cultura e Património da 
Câmara Municipal de Serpa, foi o 
preletor do curso “Arqueologia em 
Serpa” que abordou cinco períodos 
históricos — Pré-história, Proto-his-
tória, Época Romana, Antiguidade 
Tardia e Época Islâmica. As sessões, 
gratuitas, que decorreram na Sala 
Polivalente do Museu de Arqueolo-
gia, na alcáçova do castelo, foram 
bem-recebidas pelos habitantes 
de Serpa, que tiveram participação 
maioritária. A iniciativa, foi, nas pa-
lavras de Miguel Serra, “mais uma 
forma de publicitar o Museu de Ar-
queologia, de lhe dar vida, para que 
ele não seja um edifício estático e 
para o ligar à comunidade local e 
não só”. Foram, de facto, duas tar-
des de sábado bem passadas, onde 
se ficaram a conhecer aspetos im-
portantes da história de Serpa e do 
acervo do museu, que incluíram in-
teressantes momentos de debate.           

Atas do VIII Encontro
O dia 28 foi marcado pela apre-

sentação das atas do VIII Encontro 
de Arqueologia do Sudoeste Pe-
ninsular, que decorreram em outu-
bro de 2014, em Aroche (Espanha) 
e Serpa. Tratou-se de uma edição, 
em CD-ROM, coordenada edito-
rialmente pela Direção Regional de 
Cultura do Alentejo e que reuniu os 
contributos das mais de 80 comu-
nicações apresentadas na ocasião. 
Entre esses trabalhos científicos, 
encontra-se um, realizado pela ar-
queóloga municipal de então, Sofia 
Antunes, sobre uma intervenção 
na Rua da Barbacã, em Serpa, que 
comprova que este território tem 
ocupação contínua desde a Idade 
do Ferro. 

Estes encontros juntam especia-
listas na área do património arqueo-
lógico de todo o Sudoeste Peninsu-
lar, desde 1994, e o próximo será de 
9 a 11 de outubro, em Zafra (Espa-
nha).

Tertúlia sobre o CCP
A derradeira iniciativa ocorreu no 

dia 29 de setembro, também na Sala 
Polivalente do Museu de Arqueolo-
gia, e foi uma tertúlia em torno da 
importância do Centro de Cultura 
Popular na História da Arqueolo-
gia em Serpa. Este clube, que hoje 
mantém ativa uma dinâmica secção 
de andebol, chegou a ter, para além 
do notável núcleo de Arqueologia 
— no qual participaram José Braga 
(já falecido) e João Efigénio Palma 
(atual presidente da Assembleia 
Municipal de Serpa), entre muitos 
outros —, secções de Damas, Xa-
drez, Judo, Atletismo e Teatro. Car-
los Amarelinho, atual presidente do 
clube, traçou o percurso do CCP, 
tendo-se ficado a perceber a impor-
tância vital, não só desta associa-
ção, mas da generalidade do movi-
mento associativo na valorização do 
património histórico e arqueológico 
após a Revolução de Abril. 

n
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Camino Real”, a peça de teatro 
interpretada pela Oficina de 
Teatro de Serpa, teve as apre-

sentações finais nos dias 21, 22 e 23 de 
setembro no Largo dos Condes de Fi-
calho. Foram três espetáculos que reu-
niram perto de 100 atores profissionais e 
amadores, em torno de um projeto que 
chamou muito público, tendo transfor-
mado o coração do centro histórico de 
Serpa numa celebração ao teatro, à arte 
e à cidadania. 

 
Construção da identidade
A Oficina de Teatro é um projeto da 

companhia Baal 17, iniciado no ano de 
2015, que tem como objetivo levar a 
população de Serpa “a construir uma 
identidade própria em torno de um pro-
jeto artístico-cultural”, segundo afirma 
Rui Ramos, diretor artístico da Baal 17. 
O resultado é positivo, assegura: “Esta-
mos a conseguir. Juntar uma centena de 
pessoas num projeto comunitário numa 
época em que a regra é oferecer posi-
ções extremistas, que recusam o reco-
nhecimento daqueles que são diferen-
tes, deixa-nos muito contentes”.

 
Texto maldito
“Camino Real”, da autoria do norte-

-americano Tennessee Williams (1911- 
-1983), é considerado o texto maldito de 
um dos dramaturgos mais admiráveis do 
século XX. É um texto difícil, que propor-
ciona inúmeras leituras, consoante os 
atores que o interpretam e o público que 
assiste, mas, sustenta o diretor artístico, 
“os espetáculos de teatro não devem fe-
chados, nem oferecer todas as respostas 
como as telenovelas, eles devem colo-
car questões às pessoas, levando-as a 
pensar”. 

Valorização do processo
Neste trabalho foi valorizado o pro-

cesso de construção realizado por este 
grupo formado por atores profissionais 
e amadores, por músicos, desportis-
tas, cantadores, gente nova e velha que 
nunca havia feito teatro ou há muito não 
o fazia. “Há muitas histórias que podem 
ser discutidas dentro da história do ‘Ca-
mino Real’, que procuramos que agra-
de ao público através da maneira como 
apresentamos o espetáculo”, conclui Rui 
Ramos.

O projeto “Camino Real” iniciou-se em 
janeiro e teve a primeira abordagem — 
designada “A Descoberta” — numa apre-
sentação, em junho, no Cineteatro Muni-
cipal. A segunda fase — denominada “A 

Inquietação” — teve formato diferente e 
foi apresentada em julho na 19.ª edição 
do Festival Noites Na Nora. A terceira — 
“A Celebração” — foi a que decorreu no 
Largo dos Condes de Ficalho.   

Sinopse
A ação da peça passa-se num estado 

policial — Camino Real — , de onde não 
se pode escapar e onde várias perso-
nagens famosas da história da literatura 
universal dialogam: Dom Quixote, Casa-
nova, Dama das Camélias, Lord Byron, 
entre outras. Elas dividem-se entre dois 
hotéis que estão separados por uma 
praça em cujo centro existe uma fonte 
seca e encontram-se paralizadas pela 
corrupção, pela inércia, pela indiferença 
e pela ganância. Até que chega Kilroy, 
um jovem há muito esperado que tem 
um coração tão grande quanto a cabeça 
de um bébé, um coração de ouro. Kilroy 
é enganado, roubado e quase desiste...

A música da peça foi composta e é 
interpretada, ao vivo, pelo pianista Ariel 
Rodriguez e pelo guitarrista Pablo Vélez, 
ambos argentinos; o primeiro, é profes-
sor de piano no Musibéria, o segundo 
realizou recentemente, neste centro ar-
tístico de Serpa, uma residência com a 
cantora Eugénia Lauría. 

Projeto da BAAL 17 com a comunidade de Serpa

Peça de teatro “Camino Real” 
mobilizou quase cem atores

em

agenda

1 de outubro
Reabertura da Piscina coberta
A Piscina Municipal coberta abre as suas por-
tas no início do mês de outubro, com várias 
modalidades disponíveis, nomeadamente 
com aulas de hidroginástica, que têm lugar 
todos os dias, no período da manhã. 

3 de outubro
Apresentação em Serpa do filme “Raiva”
Serpa acolhe a estreia do filme “Raiva”, de 
Sérgio Tréfaut, no Cineteatro Municipal. Tra-
ta-se de uma longa-metragem sobre o Alen-
tejo, numa época em que o poder e a pobre-
za viviam paredes meias. Um filme com base 
no romance “Seara de Vento”, de Manuel da 
Fonseca.

3 de outubro
Workshop de apresentação 
do Projeto Porta20

No próximo dia 3 de outubro, entre as 14.00 
e as 18.00 horas, no CADES, vai ser apresen-
tado o projeto Porta20, promovido pela Con-
federação Portuguesa das Micro, Pequenas 
e Médias Empresas (CPPME), cofinanciado 
pelo Portugal 2020, no âmbito do Sistema 
de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) – Promo-
ção do Espírito Empresarial, com o objetivo 
de reforçar a cooperação, as parcerias e as 
redes de apoio ao empreendedorismo qua-
lificado e criativo, apoiando a criação de no-
vas empresas em atividades intensivas em 
conhecimento e/ou tecnologia e indústrias 
culturais ou criativas e capacitando empre-
sas com menos de dois anos.

6 de outubro
Mercado de produtores, workshop e apre-
sentação de produtos
Também no CADES, mas dia 6 de outubro, 
entre as 10.00 e as 19.00 horas, terá lugar 
o mercado de produtores da APROSerpa, 
com uma abordagem ao slow food. 
O slow food pretende contribuir para a pro-
moção da qualidade de vida, da sustentabi-
lidade económica dos territórios e do meio 
ambiente, dos recursos endógenos, das 
comunidades locais e de um turismo slow, 
sempre na proteção do direito ao prazer, 
dos sabores e da vida calma, ao ar livre, a 
apreciação da arte de viver bem, a um ritmo 
mais lento e respeitando a tradição, o am-
biente e o bem-estar animal, combatendo 
a impaciência e o frenesim e também os 
maus hábitos alimentares.

Espetáculo encheu de vida o Largo dos Condes de Ficalho
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Concelho de Serpa moveu-se

Semana da Mobilidade 
em todas as freguesias

O Município de Serpa 
voltou a associar-se 
à Semana Europeia 

da Mobilidade, promovida pela 
Comissão Europeia, com a rea-
lização de várias iniciativas em 
todo o concelho, sob o lema 
“Combina e Move-te”. Cami-
nhadas, melhorias das acessi-
bilidades, corte de trânsito no 
Dia Europeu sem Carros (22 de 
setembro) foram algumas des-
tas ações.

A Câmara Municipal de Ser-
pa tem vindo a trabalhar na 
melhoria das acessibilidades 
em todo o concelho, estando 
previstas intervenções na Bi-
blioteca Municipal de Serpa, 
Musibéria e varandim da rua 
das Amendoeiras, em Serpa.

No caso da Biblioteca Muni-
cipal Abade Correia da Serra, o 
Município reformulou a rampa 
de acesso a este equipamento 

municipal, melhorando as con-
dições de utilização por pes-
soas com mobilidade condicio-
nada. No Musibéria, será criado 
estacionamento reservado a 
pessoas com mobilidade redu-
zida. Quanto ao varandim, loca-
lizado na rua das Amendoeiras, 
em Serpa, vai-se proceder à 
melhoria das acessibilidades 
ao local.

Paralelamente a estas ações 
pontuais, o Município preparou 
um programa de iniciativas, em 
todo o concelho, que decorre-
ram na semana entre os dias 16 
e 22 de setembro.

De destacar a realização, no 
dia 16, em colaboração com a 
Associação Alzheimer Portu-
gal, do Passeio da Memória, 
cujo valor das inscrições anga-
riado (450 euros) reverteu para 
a Alzheimer Portugal, sendo 
que 50 por cento deste valor 

será aplicado no concelho.
“Serpa, Forte na Mobilidade 

— Um concelho que se mexe”, 
foi uma das iniciativas que teve 
lugar em todo o concelho, com 
a prática de exercício físico ao 
ar livre, nomeadamente em 
Pias, Brinches, Serpa, Vales 
Mortos, Santa Iria, Vila Verde de 
Ficalho, A-do-Pinto, Vila Nova 
de São Bento e Vale de Vargo.

Houve ainda ação de for-
mação, intitulada “Liderança 
e Gestão de Equipas”, desti-
nada a dirigentes, técnicos, 
treinadores e outros agentes 
de desporto. O momento alto 
desta Semana da Mobilidade 
culminou com o “Serpa Night 
Colour Run”. A prova, que já se 
realizou em 2017 com bastante 
sucesso, registou cerca de 200 
participações.

n

Lei Quadro

Câmara 
e Assembleia 
rejeitam 
transferência 
de competências

A Câmara Municipal de Serpa e a Assembleia Municipal rejei-
taram a transferência de competências para as autarquias locais 
no ano de 2019, no âmbito da Lei Quadro, e comunicaram a sua 
posição dentro do prazo estabelecido (15 de setembro) à DGAL 
(Direção Geral das Autarquias Locais). 

Caso os municípios não se pronunciem, e de acordo com a lei, 
aceitam tacitamente todas as competências, em áreas tão distin-
tas como educação, saúde, cultura, freguesias e outras, sem que 
se conheçam ainda os termos concretos destas transferências, 
uma vez que o Decreto-Lei que as regulará ainda não foi aprova-
do, nem se conhece o seu conteúdo.

Para o Executivo, seria como que aceitar em “cheque em bran-
co” do governo, uma vez que não se conhecem os âmbitos con-
cretos dessas transferências, os recursos e meios patrimoniais, 
humanos e financeiros para a sua concretização.

Vila Verde de Ficalho

Executivo 
reuniu-se 
com a Junta

O Executivo da Câmara Municipal de Serpa realizou, no passado 
dia 19 de setembro, uma visita a Vila Verde de Ficalho. Decorreu 
uma reunião com o Executivo da Junta de Freguesia de Vila Verde 
de Ficalho e foi efetuada uma visita pela localidade. A tarde foi 
preenchida com reuniões com munícipes, terminando com a rea-
lização da Reunião de Câmara.

Visita do executivo ao lar de Vila Verde de Ficalho

Cor foi o mote desta corrida
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Equipamento para manutenção e lavagem de bicicletas está situado no parque de campismo

O Rali Flor do Alentejo, que teve lu-
gar em Serpa no fim de semana de 14 
e 15 de setembro, foi ganho por um pi-
loto da casa. Depois de uma luta entre 
Carlos Martins (piloto de Serpa) e Carlos 
Fernandes, o primeiro venceu na espe-
cial noturna.

A prova organizada pela Socieda-
de Artística Reguenguense, com apoio 
da Câmara Municipal de Serpa, contou 
com muito público na assistência, em 
especial durante a prova noturna que 
teve lugar dentro da cidade.

Rali Flor do Alentejo
Especial noturna muito participada

Sociedade Columbófila de Serpa
Sala cheia em leilão anual 

Federação Portuguesa de Ciclismo
Centro de BTT de Serpa 
prepara homologação

A Sociedade Columbófila de Serpa promoveu no passado dia 9 de setembro, o 
seu leilão anual, um evento que reuniu columbófilos de todo o país. O leilão, que 
contou com casa cheia, teve lugar no pavilhão multiusos de Serpa.

O Centro de BTT de Serpa, que se 
localiza junto ao Parque de Campismo, 
está em processo de certificação por 
parte da Federação Portuguesa de Ci-
clismo. 

Conta com quatro percursos (verde 
azul, vermelho e preto), cada qual com 
um nível de dificuldade diferente. Os 
percursos têm ligações entre si e per-

mitem combinações para que seja pos-
sível visitar todas as freguesias, criando 
ao visitante uma perspetiva geral do 
concelho de Serpa.

Com um total de 130 quilómetros, 
os percursos foram pensados para os 
vários tipos de praticantes, contando 
com distâncias, desníveis e durações 
diferentes.

Atividades columbófilas atrairam entusiastas de todo o país

Vereador Carlos Alves entre o co-piloto Daniel Amaral e o piloto Carlos Martins

A festa dos vencedores no pódio
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obras no concelho

Deste o início do ano, que o mu-
nicípio de Serpa tem vindo a 
recorrer a métodos alternativos 

aos herbicidas (nomeadamente, o tão 
falado glifosato) no controlo de infestan-
tes em espaço urbano, quer na cidade, 
quer nas freguesias. Esta opção, feita 
com base em preocupações ambientais, 
incluem o recurso a métodos tradicio-
nais, como a monda manual ou o uso de 
roçadoras e outros tipos de equipamen-
tos que utilizam escovas metálicas. 

A Câmara Municipal de Serpa utiliza 
apenas métodos inócuos em termos 
ambientais. Contudo, estas técnicas 
não são ainda suficientes para garan-
tir a apresentação de excelência que a 
autarquia pretende para todos os seus 
espaços verdes. Assim, acompanhando 
a tendência, o município de Serpa tem 
vindo (e continuará) a testar várias alter-
nativas sustentáveis e viáveis em termos 
ambientais, nomeadamente o recurso à 
monda térmica.

Aposta na monda mecânica

Município livre 
de glifosato

Escola Primária de Brinches 

Interior e exterior 
requalificados

Parque de autocaravanas

Remodelações avançam
no Parque de Campismo

O Parque de Campismo de Serpa 
vai estar encerrado ao público a partir 
do próximo mês de novembro, previsi-
velmente durante quatro meses, para 

remodelações. A autarquia apresentou 
ainda uma candidatura para a instalação 
de um parque de autocaravanas nesta 
estrutura municipal.

O Município de Serpa terminou a 
intervenção na Escola Básica do 1.º Ciclo 
de Brinches, no âmbito da segunda fase 
da requalificação das infraestruturas 
educativas. 

Os trabalhos tiveram por base a 
melhoria das condições de utilização 
dos edifícios e do espaço exterior, 
modernizando as instalações e 
dotando-as de capacidade de resposta 
às necessidades atuais. Com um valor 
base de 168.604,28 euros. 

No interior dos edifícios as 
intervenções foram para melhoria 
das instalações sanitárias, arranjo dos 
pavimentos, do reboco e da cobertura, 
criação de rampas entre os edifícios e os 
espaços exteriores, colocação de novas 

portas e janelas, equipamentos de ar 
condicionado, revisão da instalação 
elétrica, do equipamento de extinção 
de incêndio e sinalética de emergência, 
pintura do interior e do exterior e outras 
pequenas reparações pontuais.

Na área exterior foi colocado um 
parque infantil, o antigo lago foi aterrado 
e foram colocados bancos e papeleiras. 

A requalificação inclui a otimização 
de recursos informáticos e eletrónicos 
do Pré-escolar, com a aquisição de três 
computadores, uma impressora de rede 
multifunções e de um videoprojector, 
com o valor base de 3.813,05 euros.

n

Parque de campismo encerra para obras em novembro

Corte mecânico em Serpa

Parque infantil totalmente remodelado
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obras no concelho
Brinches
> Continuação da obra do futuro jardim
> Conclusão da requalificação da Escola Básica 

do 1.º ciclo

Pias
> Conclusão das infraestruturas pluviais na rua 

Soldados de Portugal

> Reparação de calçada, na sequência das 
intervenções na rede de águas, nas ruas Júlio 
Dinis, 5 de Outubro, Infante D. Henrique e 
Gago Coutinho;

> Reparação e rebaixamento de caldeiras e 
plantação de árvores na rua de Brinches

Serpa
> Manutenção do edifício do antigo Pólo 3

> Manutenção da Piscina Coberta de Serpa

> Reparação de calçada no largo do Côrro, na 
sequência das intervenções na rede de águas

> Infraestruturas da Zona Sul

> Arranjo de passeios 

> Requalificação do Museu de Etnografia

> Melhoria das acessibilidades à Biblioteca 
Municipal

Vila nova de São Bento

> Intervenção na rua Albérico Figueiredo

Vale de Vargo
> Intervenção na rua Francisco Santos Pateira

> Reparação de linha de água na travessa 1.º de 
Maio

Vila Verde de Ficalho

> Corte de árvores

Concelho
> Reparação de calçada, na sequência das 

intervenções na rede de águas.

> Limpeza de contentores

_________________________________________________

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 
setor de atendimento da autarquia ou no sitio do município 
em www.cm-serpa.pt.

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de outubro realiza-se uma reunião pública da 
Câmara Municipal, no dia 17, no Salão Polivalente de A-do-
Pinto, pelas 17.30h. A ordem de trabalhos estará disponível 
para consulta no sitio do município (www.cm-serpa.pt) com 
48 horas de antecedência. A sua participação é importante, 
contamos consigo!

Dê-nos a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos gostaria de ver 
tratados? O que podemos fazer para melhorar o jornal?

Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o Serpa 
Informação para o endereço de correio eletrónico 

sici@cm-serpa.pt. 

MERCADOS  
Brinches – 6, 13, 20 e 27

Vale de Vargo – 3 e 17

Vila Nova São Bento – 12

Vila Verde de Ficalho – 4

Serpa – 23

FARMáCiAS DE SERViçO

01 a 05 | Farmácia CENTRAL

06 a 12 | Farmácia SERPA JARDIM

13 a 19   | Farmácia CENTRAL

20 a 26 | Farmácia SERPA JARDIM

27 e 31 | Farmácia CENTRAL

REMOÇÃO 
DE DEJETOS CANINOS

Contamos com a sua ajuda 
para tornar o concelho mais limpo!
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agenda cultural e desportiva
iniCiATiVAS CulTuRAiS E RECREATiVAS
CASA DO CAnTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 

> Rota do Cante
Ver oferta semanal de Cante em https://pt-pt.facebook.com/
CasaDoCanteSerpaPt/

BiBliOTECA MuniCiPAl ABADE CORREiA DA SERRA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Histórias desenhadas num ponto de encontro . Exposição de Cristina Valadas

Até 12 de outubro 

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos

Dias 2, 9, 16, 23 e 30 | sessões às 16.30h e às 17.00h 

> Mãos na Massa . Oficina de expressão plástica

Dia 13 . 10.30h às 12.30h 
> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir dos 3 anos

Dia 20 . 11.00h

MuSiBÉRiA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Espetáculo de Música . Nosotros de Martin Neri (Argentina)
Dia 1 . 18.30h . M/06 anos

> Workshop . Em cada esquina uma ideia – Ecossistemas criativos e 
sustentáveis

  Dia 3 . Mais informações e inscrições em www.alentejocriativo.net 

Projeto Alentejo Criativo / Copromotores: ADPM Mértola, Associação Cultbéria IPBeja, ANJE Évora. / 

Cofinanciamento: Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER. / Apoio: C.M. Serpa

> Espetáculo de Dança . Swan Fake de António Torres
Dia 13 . 18.30h . M/12 anos

> Exposição de Fotografia e Performance . Lo Mismo en Otras Partes de 
Joaquim Leal
Dia 13 . 19.20h . M/06 anos

> Ensaio Aberto . Parece que o Mundo pela Companhia Clara Andermatt
Dia 27 . 18.30h . M/06 anos

> Workshop . Quem não aparece, esquece – Comunicação, Marketing e 
Mkt Digital

Dia 31 . Mais informações e inscrições em www.alentejocriativo.net 

Projeto Alentejo Criativo / Copromotores: ADPM Mértola, Associação Cultbéria IPBeja, ANJE Évora. / 

Cofinanciamento: Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER. / Apoio: C.M. Serpa

CADES . SERPA
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa

> Workshop de apresentação do Projeto Porta20
Dia 3 . 14.00h – 18.00h . Organização Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas 

e Médias Empresas (CPPME)

> Mercado de produtores, workshops e apresentação de produtos, com 
uma abordagem ao Slow Food
Dia 6 . 10.00h – 19.00h . APROSerpa

Filme “Raiva” de Sérgio Trefaut . SERPA 
Dia 3 . 21.30h . Cineteatro Municipal de Serpa
Org: Câmara Municipal de Serpa

                    
“Sons ao Sul – Encontro de Bandas” . SERPA
Dia 13 . Consultar programa próprio

Org: Organização: Inatel  /  Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Festa de Santa iria . SANTA IRIA 

De 19 a 21 . Consultar programa próprio

Org: Associação Social e Recreativa de Santa Iria

Tributo às Artes, com Quatro Cantos e Outros Tantos, 
com Joaquim Caeiro . SERPA
Dia 6 . Mais informações em https://www.facebook.com/events/2177614705857600/

Org: Serpa Lovers

Passeio de Balão de Ar Quente . SERPA 
Dia 21 . Mais informações em https://www.facebook.com/events/309999859555623/

Org: Serpa Lovers

Inauguração da Exposição de Artes Plásticas intitulada 
“Laivos de Cores de Outono”, de Margarida de Araújo . SERPA 

Dia 30
Org: Serpa Lovers

DESPORTO
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GináSTiCA

De segunda a sexta-feira, no período da manhã (horários disponíveis em www.
cm-serpa.pt) 

» HIDROGINÁSTICA
Todos os dias (consultar horários) Período da manhã Piscina Municipal – Coberta 

» BOCCiA SÉniOR
Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, quarta-feira, das 10.00h às 11.00h, e à 
sexta-feira, das 14.00h às 16.00h
Salão Polivalente de Vale de Vargo, segunda-feira, das 15.15h às 16.00h 
Salão Polivalente de Pias, segunda-feira, das 16.15h às 17.00h
Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, terça-feira, das 15.30h às 16.30h
Grupo 1.º de Junho Brinchense, quarta-feira, das 14.30h às 15.30h
Associação Cultural de Santa Iria, quinta-feira, das 14.30h às 15.30h 
Sociedade Recreativa de Vales Mortos, quinta-feira, das 16.00h às 17.00h
Pavilhão Desportivo de Vila Nova S. Bento, sexta-feira, das 14.00h às 15.30h

Futebol Sénior - Taça de Honra
Dia 7 . 16.00h – Parque Desportivo de Pias: Piense SC – FC Serpa

Futebol Sénior - Taça de Honra
Dia 14 . 16.00h - Parque Desportivo de Serpa: FC Serpa – ACD penedo Gordo 
Dia 14 . 16.00h – Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento: CA 
Aldenovense – CF Guadiana

Futebol - Campeonato Distrital de Seniores – 1.ª divisão
Dia 21 . 16.00h – Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento: CA 
Aldenovense – ACD Penedo Gordo 

Futebol - Campeonato Distrital de Seniores – 1.ª divisão 
Dia 28 . 15.00h – Parque Desportivo de Serpa: FC Serpa - CA Aldenovense 
Dia 28 . 15.00h – Parque Desportivo de Pias: Piense SC – FC Castrense 

Corrida Sempre Mulher . LISBOA
Dia 28 . Todo o dia
Org: Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama / Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Regata ODiAnA . SERPA
Dia 28 . 9.00h . Rio Guadiana (da Barca até Pedrogão) 
Consultar programa próprio

Org: Grupo União Safarense / Apoio: Câmara Municipal de Serpa


