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Alunos, pais, trabalhadores 
e professores da Escola Se-
cundária de Serpa manifesta-
ram-se no passado dia 11 de 
fevereiro, à porta do estabe-
lecimento de ensino, contra 
a falta de obras na escola. O 
Executivo Municipal associou-
-se às manifestações de des-
contentamento por parte da 
comunidade educativa, mos-
trando a sua vontade de conti-
nuar a fazer todos os esforços 

para que o Ministério da Edu-
cação avance com as obras.

A Câmara Municipal de Ser-
pa considera inadmissível o 
adiamento, ano após ano, da 
decisão do Governo sobre a 
requalificação da Escola Se-
cundária de Serpa.

Para o Município a resolu-
ção deste problema é urgen-
te e, sendo um equipamento 
da responsabilidade do Mi-
nistério da Educação, a en-

tidade deve assumir a obra 
como prioritária, assumindo 
os encargos indispensáveis 
para a sua requalificação to-
tal, dotando-a das condições 
de funcionamento condignas 
e absolutamente necessá-
rias, para que o princípio do 
acesso à Escola Pública, em 
condições de igualdade, seja 
cumprido. 

n

Manifestação na Escola Secundária de Serpa 

Câmara e comunidade 
educativa lado o lado

O Executivo Municipal associou-se à manifestaçãoComunidade educativa também participou

Alunos mostram descontentamento

Teve lugar no passado dia 5 de fevereiro, em Serpa, uma reunião 
entre o Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé Pires, a ve-
readora da Educação, Odete Borralho, e a delegada regional de Edu-
cação do Alentejo, Maria João Charrua, com um único ponto na or-
dem de trabalhos: a Escola Secundária de Serpa.

Não tendo sido transmitido pela delegada regional de Educação 

nenhum avanço em relação à construção da Escola, o Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa pediu, com carácter de urgência, uma 
reunião com o ministro da Educação, para, mais uma vez, voltar a 
colocar a necessidade premente da construção de uma nova Escola 
Secundária em Serpa, construção essa da total responsabilidade do 
governo.

Escola Secundária de Serpa 

Pedida reunião com Ministro da Educação
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É com este lema que se 
tem vindo a construir 
a imagem e a perso-
nalidade deste nosso 
concelho, um concelho 
forte na identidade, 

na história e nas raízes. Mas uma ima-
gem que, sustentada nessa história, se 
alimenta no presente e se projeta no 
futuro, num trabalho permanente, co-
letivo e partilhado entre os vários in-
tervenientes. Um trabalho continuo 
com vista ao desenvolvimento do con-
celho e da qualidade de vida da popu-
lação. Um trabalho focado na sustenta-
bilidade ambiental, social e económica, 
sabendo que as questões demográficas 
e as que decorrem das alterações cli-
máticas são determinantes. Daí a nossa 
preocupação em concretizarmos pro-
jetos que possam contribuir para essa 
sustentabilidade, seja no âmbito da va-
lorização ambiental e biodiversidade, 
seja na eficiência energética nos edifí-
cios municipais, na gestão sustentável 
dos espaços públicos e zonas verdes ou 
no reforço das questões relacionadas 
com a recolha seletiva e reciclagem de 
resíduos, de que é exemplo o projeto 
iniciado em janeiro no Centro Históri-
co de Serpa. É uma estratégia global, 
promotora de novas oportunidades, de 
novos projetos, de criação de emprego, 
de salvaguarda e valorização das tradi-
ções e práticas culturais, no respeito 
pela autenticidade e potenciadora de 
novas dinâmicas de progresso.

n

EDITORIAL
SERPA TERRA FORTE

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Serão criados vários planos de água e fontes, bem como uma estrutura de sombreamento
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Candidatura aprovada

Serpa Terra forte 
no Ambiente 
O Município de Serpa viu 

aprovada uma candi-
datura no âmbito da adapta-
ção às alterações climáticas.

As medidas a adotar atuam 
em dois domínios fundamen-
tais: contrariar o efeito da ilha 
de calor nos espaços públi-
cos e fazer uma gestão sus-
tentável dos recursos hídri-
cos. Inclui a criação de uma 
estrutura de sombreamento 
sazonal, bem como planos 
de água e fontes, na Praça da 
República, em Serpa, a cria-
ção de corredores de venti-
lação e a respetiva nebuliza-

ção nas ruas dos Cavalos, do 
Calvário, dos Fidalgos e das 
Portas de Beja, e a alteração 
do abastecimento do siste-
ma de rega a partir da rede 
pública, para a utilização de 
águas subterrâneas, no Par-
que Desportivo Municipal 
de Vila Nova de São Bento 
(campo de futebol). 

Paralelamente inclui ações 
de informação, sensibiliza-
ção, divulgação e dissemina-
ção sobre estas intervenções 
e sobre a problemática das 
alterações climáticas.

Estas medidas que serão 

agora adotadas no Municí-
pio de Serpa pretendem fun-
cionar como um modelo de 
boas práticas, constituindo 
uma referência em futuras 
intervenções no concelho, e 
que possam ser replicadas e 
generalizadas em outras es-
calas e territórios. 

Com um custo total elegível 
de 312 899 euros, conta com 
uma comparticipação finan-
ceira da União Europeia, no 
âmbito do POSEUR, no mon-
tante de 234 674,25 euros.

n
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Muita cor e alegria marcaram mais um desfile de carnaval das es-
colas do concelho, que se realizou no dia 21 de fevereiro, sob o tema 

“multiculturalidade”. Professores e alunos mostraram a sua criatividade, 
contagiando a todos com a sua boa disposição. 

Multiculturalidade deu o mote

Carnaval das escolas

A-do-PintoVales Mortos

Serpa Brinches

Vila Nova de S. BentoPias

Vila Verde de FicalhoVale de Vargo
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Desenvolvimento rural

Bio-Regiões

Reunião ATLA

Serpa participa 
em assembleia

No passado dia 26 de fevereiro teve lugar, no 
Musibéria, um workshop sobre Bio-Regiões, en-
quanto estratégia integrada de desenvolvimen-
to dos territórios rurais. A iniciativa pretendeu 
estimular a reflexão conjunta de especialistas, 
nacionais e internacionais, sobre a operacionali-
zação do modelo das Bio-Regiões no desenvol-
vimento integrado e sustentável dos territórios 
rurais portugueses.

A organização coube à Direcção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), 
Rota do Guadiana e Câmara Municipal de Serpa.

A Câmara Municipal de Serpa esteve repre-
sentada na reunião extraordinária da assembleia 
intermunicipal da ATLA - Associação Transfron-
teiriça dos Municípios das Terras do Grande 
Lago Alqueva, no passado dia 30 de janeiro, em 
Alconchel, Espanha.

Carlos Alves, vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, bem como o vereador Francis-
co Godinho participaram na sessão que discutiu 
várias matérias, nomeadamente o plano de ação 
para o próximo quadro de programação, os pro-
jetos em curso, a estratégia de comunicação da 
ATLA, e ainda a estratégia Provere “+Alqueva”.

Serpa participou na sessão

Workshop sobre Bio-Regiões

Está em curso, desde janeiro de 2020, o pro-
jeto-piloto “Payt” (Pagar pelo Produzido), no 

Centro Histórico de Serpa. São cerca de 350 as 
habitações nas quais o lixo já é recolhido à por-
ta. Com esta forma de recolha, os munícipes pa-
gam apenas a recolha do lixo produzido, sendo 
que todos os que realizam corretamente a se-
paração de resíduos são beneficiados.

O processo está, desde janeiro, em fase experi-
mental, sendo que a data de 2 de março marcará 
uma nova fase no projeto. A 28 de fevereiro foram 
retirados os contentores de resíduos do Centro 
Histórico, pelo que os moradores passaram a ter 
que deixar o seu lixo à porta, sempre de acordo 
com o mapa. 

António Moreno, Manuel Sota e Nelson Pardal 
são os trabalhadores do Município afetos a este 
serviço. Para já, contam que “a recolha está a correr 
pelo melhor, sendo que se nota uma maior ade-

são por parte das pessoas que moram no Centro 
Histórico. No início foi necessário explicar alguns 
pormenores, mas cada vez mais nota-se o esforço 
das pessoas”.

Recordamos que o horário de deposição é en-
tre as 6.00 h e as 8.00 horas e a recolha porta-a-
-porta inicia-se a partir das 8.00 horas.

A partir de 2 de março os munícipes abrangidos 
pelo projeto piloto deixam de pagar a tarifa variável 
de resíduos que se encontrava associada à fatura 
da água, e passam a pagar a recolha do lixo indife-
renciado (30 cêntimos por cada 30 litros), ao passo 
que a recolha de recicláveis continua a ser gratuita.

Francisco Godinho, vereador da Câmara Muni-
cipal de Serpa, refere que “trata-se de um sistema 
mais justo, que leva a que as pessoas paguem o 
que produzem, beneficiando quem separa, uma 
vez que a recolha dos recicláveis é gratuita”.

“Desde que se começou a falar neste projeto, a 
Câmara Municipal de Serpa está a fazer uma forte 
aposta na sua aplicação, pois achamos que de-
verá ser este o caminho para o futuro”, destaca o 
autarca, salientando que “ainda há ajustes a fazer. 
A recolha está a ser feita no Centro Histórico, em 
algumas ruas de difícil acesso em que, por vezes, 
a carrinha afeta ao serviço não consegue aceder. 
Contudo, estamos a pensar numa solução para fa-
cilitar o acesso à equipa de recolha, que tem feito 
um ótimo trabalho”.

Os sacos (específicos para o efeito) estão dis-
poníveis no atendimento da Câmara Municipal de 
Serpa, bem como no Posto de Turismo e os con-
tentores individuais domésticos, para resíduos e 
recicláveis, podem ser levantados gratuitamente 
no estaleiro municipal. 

O projeto-piloto Payt, com um investimento es-
timado de 395 mil euros, é financiado pelo Poseur 
em 85 por cento, abrangendo um universo de sete 
mil pessoas, dos concelhos de Barrancos, Beja, 
Mértola, Moura, Ourique e Serpa.

Centro Histórico 

Recolha porta-a-porta

A recolha porta-a-porta está a ser feita no Centro Histórico de Serpa
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Movimento Associativo 

Apresentados regulamentos 
Teve lugar, no passado dia 3 de fevereiro, 

uma reunião do Conselho Municipal do Mo-
vimento Associativo, no Cineteatro Municipal 
de Serpa. Além de representantes da Câma-
ra Municipal de Serpa, das Juntas e Uniões de 
Freguesia do concelho, a reunião contou com a 
participação de cerca de 40 dirigentes associa-
tivos, em representação de 34 associações.

Foram apresentados às associações o Regu-
lamento do Conselho Municipal do Movimen-

to Associativo e o Regulamento Municipal de 
Apoio ao Movimento Associativo, que entraram 
em vigor em janeiro passado.

Em cima da mesa esteve ainda o envolvimen-
to e participação das associações do concelho, 
quer no Cortejo Histórico e Etnográfico, que se 
realiza no dia 12 de abril, quer nos Jogos Muni-
cipais, que terão lugar em junho.

n

Desenvolvimento 
económico

Apoio aos 
empresários

No dia 18 de fevereiro, realizou-se uma reu-
nião de trabalho entre o Município e a CPPME – 
Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas 
e Médias Empresas.

Participaram Jorge Pisco, presidente da di-
reção nacional, Duarte Lobo, diretor da Confe-
deração, e Tomé Pires, Presidente do Município.

De entre os assuntos abordados destacou-
-se a pertinência de estabelecer e aprofundar 
uma melhor ligação aos empresários da região. 

PSP em Serpa

Balcão de 
atendimento

Museu de Arqueologia

Três dias 
de atividades

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai es-
tar em Serpa, com um balcão de atendimento 
não permanente, para que os cidadãos possam 
resolver questões ligadas a armas e explosivos. 

O atendimento presencial far-se-á nos dias 
18 de março, 1 de julho e 7 de outubro, no espa-
ço do Polo 3, que a Câmara Municipal de Serpa 
cede para o efeito. 

Celebra-se nos próximos dias 21, 22 e 24 de 
março o 4.º aniversário da reabertura do Museu 
Municipal de Arqueologia de Serpa.

Do programa constam várias atividades, no-
meadamente uma conferência intitulada “Es-
tudos do Museu”, a ter lugar no dia 21, na Sala 
Polivalente do Museu; um percurso urbano na 
cidade com a temática dos jogos de tabuleiro 
em pedra, no dia 22, e visitas guiadas ao Museu, 
no dia 24 de março, durante todo o dia.

Reunião muito participada

Trabalho conjunto entre os seniores e os alunos

Projeto Serpa (+) Cidadão 

A(voz) da Puberdade
No âmbito do projeto Serpa (+) Ci-

dadão, a Câmara Municipal de Ser-
pa tem vindo a promover junto dos 
alunos do 4.º ano de escolaridade a 
temática da puberdade e da mens-
truação, com uma iniciativa intitulada 
“A(voz) da Puberdade”, em parceria 
com a Academia Sénior.

As sessões tiveram lugar no mês 
de janeiro, e contaram com a partici-
pação de 74 crianças do 4.º ano das 
escolas Abade Correia da Serra e da 
EB 2, 3 de Pias, cinco alunas da Aca-
demia Sénior, e uma mediadora do 
projeto. 

Em cada turma realizaram-se duas 
sessões, uma que visou desmistificar 
esta matéria junto dos alunos, e outra, 
mais prática, em que foi confecionada 
uma bolsa com as alunas da Acade-
mia Sénior para elaboração de um kit 
para a primeira menstruação. 
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Musibéria

“Pavão 
Albino” de SAS

Teve lugar, no passado dia 15 de fevereiro, no 
Auditório Musibéria, o espetáculo “Pavão Albino”, 
de SAS Orkestra de Rádios.

Um concerto/performance, um pouco dife-
rente do habitual, que partiu de sons de instru-
mentos construídos a partir de antenas e rádios 
(transístores). Um espetáculo criado e interpreta-
do por Sónia Moreira, Ana Trincão e Simão Costa, 
contou com uma produção da SAS Orkestra de 
Rádios. 

Esta apresentação surgiu na sequência de 
uma residência artística realizada anteriormente 
no Musibéria.

Vila Nova de São Bento aco-
lheu no dia 13 de fevereiro, no 
Sítio das Artes, a segunda ses-
são do projeto “Arqueologia nas 
Freguesias: 7 sítios, 7 histórias”, 
desenvolvido pela Câmara Mu-
nicipal de Serpa.

A sessão contou com uma 
plateia de cerca de 50 assis-
tentes, num convívio interge-
racional que juntou alunos das 
Oficinas Seniores – Oficina de 
História (Portugal, regional e 
local), e estudantes do Agrupa-
mento n.º 2, do 5.º ano da Esco-
la Básica n.º 1 de Vila Nova de 
São Bento.

A apresentação esteve a car-
go de Manuela Pica, presiden-
te da União das Freguesias de 
Vila Nova de São Bento e Vale 
de Vargo e de Odete Borralho, 
vereadora da Câmara Municipal 
de Serpa.

Seguiu-se a projeção do filme 
“Nos campos em volta”, do rea-
lizador João Botelho, que retrata 
a evolução da ocupação huma-
na no concelho de Serpa e a 
conferência “Vila Nova de São 
Bento: da pré-história à época 
romana”, a cargo do arqueólo-
go municipal Miguel Serra, que 
se focou nos principais sítios 

arqueológicos deste território, 
terminando com um período re-
servado ao debate, que incluiu 
um contacto direto com alguns 
artefactos arqueológicos que se 
encontram depositados em Vila 
Nova de São Bento.

O projeto “Arqueologia nas 
Freguesias: 7 sítios, 7 histórias” 
continuará ao longo de 2020 a 
percorrer várias localidades do 
concelho de Serpa, com o obje-
tivo de aproximar as comunida-
des locais ao seu passado e ao 
seu património.

n

Foi publicado o livro digital 
intitulado “Inscrições Roma-
nas do Concelho de Serpa”, 
da autoria de Manuela Alves 
Dias, Ricardo de Balbín-Bueno, 
Catarina Gaspar, Helena Gime-

no Pascual e Javier del Hoyo 
Calleja, com o resultado dos 
trabalhos de uma equipa de in-
vestigadores portugueses e es-
panhóis que esteve em Serpa, 
no âmbito do projeto CIL II (Cor-

pus Inscriptionum Latinorum).
Esta equipa esteve em Ser-

pa, com apoio do Município, 
em 2018, a realizar trabalhos no 
Museu Municipal de Arqueolo-
gia e em outros locais do con-

7 sítios, 7 histórias em Vila Nova de S. Bento 

Arqueologia nas Freguesias

Inscrições Romanas 

Lançada obra sobre 
epigrafia romana 

Ficalho Artes

Coletiva 

Esta sessão acabou por ser um convívio intergeracional

O grupo de artistas Ficalho Artes inaugurou 
no passado dia 8 de fevereiro, na Casa do Alen-
tejo em Lisboa, uma exposição coletiva de pin-
tura e escultura.Lápide funerária romana do Monte da Salsa (Brinches)

Momento do espetáculo

celho, com o objetivo de docu-
mentar as inscrições latinas de 
época romana presentes neste 
território. 

A obra agora apresentada, 
numa edição do Centro de Es-
tudos Clássicos da Faculdade 
de Letras da Universidade de 
Lisboa e da Fundacíon Gene-
ral Universidad de Alcalá, é de 
grande importância para apro-
fundar o conhecimento do pas-
sado do território de Serpa. 
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A Feira do Queijo do Alentejo 2020 contou com 
milhares de visitantes, os melhores produtos tradi-
cionais, boa gastronomia, música e muita anima-
ção, que fizeram da iniciativa um enorme sucesso.

Presentes estiveram cerca de 120 exposito-
res, dos quais 43 de produtores de queijos, 33 de 
produtos tradicionais, 16 de artesanato, nove de 
instituições, oito de empresas relacionadas com 
produção de queijo e derivados e oito tasquinhas. 

Estiveram presentes os queijos nacionais com 
Denominação de Origem Protegida (DOP): Serpa, 
Azeitão, Castelo Branco, Évora, Merendeira de 
Ovelha de Évora, Nisa, Serra da Estrela e Requei-
jão Serra da Estrela, um queijo de cabra certifica-
do em Modo de Produção Biológica, bem como 
queijos de todo o país. De Espanha, o DOP Queso 
Manchego voltou a estar representado.

Enchidos, azeite, vinho e mel, frutos secos, ar-
tesanato e outros produtos regionais de qualida-
de fizeram-se representar, oferecendo o que de 
melhor se produz no concelho e na região, mas 
também a nível nacional esteve presente algum 
do mais afamado artesanato, doçaria e produtos 
alimentares.

O concurso “O Melhor Queijo da Feira do Queijo 
do Alentejo”, que este ano contou com uma nova 
categoria, Inovação, premiou os seguintes queijos:
Ovelha cura prolongada – Ojos Del Guadiana
Ovelha cura normal – Queijaria Sapata
Cabra fresco– Lactobaião
Cabra curado atabafado – Quinta da Carvalheira
Cabra curado – Bilores
Requeijão – Queijaria Charrua
Inovação – Lact Argudo 

Destaque ainda para as oficinas de fabrico de 
queijo, para a exposição de ovinos e as demostra-
ções de tosquia de ovelhas.

As tasquinhas ofereceram boa gastronomia e 
petiscos locais, e a animação musical do espaço 
incluiu um concerto da banda Soulmate, um espe-
táculo de tributo ao grupo sueco ABBA, a atuação 
do grupo de música tradicional alentejana Koin-
cidências, sessões de DJ e encontros de corais 
alentejanos.

No domingo, a Rota do Queijo, com dois per-
cursos, um de 25 e outro de 45 quilómetros, juntou 
mais de 60 betetistas. 

A Feira do Queijo do Alentejo foi organizada 
pela Câmara Municipal de Serpa, em parceria com 
várias entidades locais e regionais. 

n

Abertura da 19.ª edição da Feira do Queijo do Alentejo

Oficina de culinária com queijo

Prova técnica do concurso de queijos

Chegada dos participantes do passeio de BTT

Concurso de ovinos Île de France

Edição foi um sucesso

Feira do Queijo do Alentejo
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Casa do Alentejo acolhe iniciativa 
Feira do Queijo em Lisboa

Queijo no centro 
das atenções
Semana
Gastronómica

Feira do Queijo 
Promoção 
na RTP

Serpa voltou a marcar presença na Casa 
do Alentejo, em Lisboa, no passado dia 8 de 
fevereiro, para promover a Feira do Queijo do 
Alentejo. A iniciativa contou com um momen-
to de Cante, com a participação do Rancho 
de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento 
e do grupo musical Os Alentejanos.

Realizada pelo Município de Serpa, no 
âmbito da promoção da Feira do Queijo do 
Alentejo 2020, esta ação pretendeu também 
promover o que de melhor se faz na produ-
ção agroalimentar no concelho.

n

A Semana Gastronómica do Queijo, promovi-
da pelo Município de Serpa, que decorreu entre 
os dias 21 de fevereiro e 1 de março, voltou a ser 
um sucesso.

Mais de sete dezenas de estabelecimentos 
de todo o concelho aderiram à iniciativa e incluí-
ram nas suas ementas pratos em que o Queijo 
estivesse incluído.

Desde as famosas Queijadas de requeijão, 
passando pelo Queijo à fatia e terminando em 
pratos mais elaborados como o sushi alentejano 
ou o caldo de espinafres com bacalhau e queijo 
fresco fizeram as delicias dos comensais.

Da nossa parte, podemos dizer que, todos os 
que provamos, estavam ótimos.

O Queijo Serpa foi o centro das atenções e 
este ano a Semana Gastronómica do Queijo abriu 
as suas portas a cafés, restaurantes, pastelarias e 
alojamentos.

Esta iniciativa tinha como objetivo promover 
a Feira do Queijo do Alentejo, mas também a 
gastronomia local enquanto património cultural 
e produto turístico, ao mesmo tempo que in-
centiva a inovação e a criatividade nos pratos da 
gastronomia local, como forma de cativar novos 
clientes. 

A Feira do Queijo do Alentejo foi promovida 
no programa Praça da Alegria, da RTP, no dia 19 
de fevereiro.

Tomé Pires, presidente do município, apresen-
tou a Feira e as suas múltiplas iniciativas, abordan-
do os queijos e outros produtos agroalimentares e 
tradicionais que estiveram na Feira.

As Papoilas do Enxoé, de Vale de Vargo, esti-
veram em representação do Cante Alentejano, 
Miguel Guilherme esteve presente na qualidade 
de vencedor do Queijo Serpa DOP do concurso 
“O melhor queijo da Feira do Queijo do Alentejo” 
de 2019. 

Fabrico de queijo encantou os mais pequenos

Música, dança e animação no pavilhão das tasquinhas 
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Molde em xisto para 
objeto metálico”

Junto à Azenha da Misericórdia, sobre o Rio Guadia-

na, existe um povoado que foi habitado entre a Idade do 

Bronze e a Idade do Ferro, e que também terá sido breve-

mente ocupado em época romana.

Nunca foi alvo de escavações arqueológicas, mas fo-

ram aí recolhidos diversos objetos relacionados com as 

práticas dos seus habitantes, destacando-se a presença 

maioritária de artefactos cerâmicos do Bronze Final, para 

além de se ter reconhecido a presença de uma possível 

muralha, uma torre e fornalhas relacionadas com a ativi-

dade metalúrgica. 

Entre os objetos recolhidos encontra-se um molde 

fragmentado, em xisto, relacionado com o fabrico de ob-

jetos metálicos. O negativo do molde assemelha-se a um 

cabo com três bolbos, similar aos cabos de espelhos que 

se conhecem de figuras representadas em estelas. Estas 

estelas estariam cravadas no solo e possuem diversas re-

presentações de guerreiros, com as suas armas (espada, 

escudo, lança) e objetos de adorno (fíbulas, pentes, espe-

lhos). Os espelhos poderiam ser objetos comercializados 

ou oferecidos por populações vindas do Mediterrâneo 

Central ou Oriental, aos chefes guerreiros que domina-

vam os povoados fortificados desta região, em troca de 

importantes recursos locais como o cobre ou o ouro e que 

foram assimilados pelas elites locais como importantes 

bens de prestígio e de distinção social. 

Museu Municipal de Arqueologia 

Molde em xisto para objeto metálico. Idade do Bronze Final (1200-750 
a.C.). Proveniente do sítio arqueológico Azenha da Misericórdia (Serpa, 
Salvador e Santa Maria).

Rede de Museus do Baixo Alentejo 

Serpa participa 
em reunião

Visita a exposição

Academia Sénior 
em Sevilha

A Câmara Municipal de Serpa esteve 
presente na reunião ordinária da Rede 
de Museus do Baixo Alentejo, que teve 
lugar em Barrancos, no passado dia 4 de 
fevereiro. 

Entre os vários assuntos abordados 
destacou-se a realização do V Encontro 
da Rede, intitulado “Os bastidores dos mu-
seus: modelos e práticas”, a realizar no dia 
20 de março, em Almodôvar. 

Outro ponto central da reunião passou 
pela análise à proposta de adesão do Mu-
seu Municipal de Arqueologia e Etnografia 
de Barrancos. 

Recordamos que Serpa acolheu o últi-
mo encontro, realizado em março de 2019, 
sobre o tema “Museus entre o Turismo e 
as Comunidades”.

A Rede de Museus do Baixo Alentejo é 
uma rede informal, composta pelos mu-
seus dos concelhos do distrito de Beja, 
com exceção de Odemira, e pelo Mu-
seu Regional de Beja, com o objetivo de 
proporcionar trocas de experiências e de 
formação entre os seus técnicos e servir 
como um espaço de discussão com vista 
à divulgação e valorização das unidades 
museológicas do distrito. 

Vinte e sete alunos de história da Academia 
Sénior de Serpa, estiveram de visita à 
exposição “El Viaje Más Largo: La Primera 
Vuelta al Mundo”, que se encontra patente 
no Arquivo das Índias, em Sevilha. 

A exposição retrata a viagem à volta do 
mundo iniciada há 500 anos (1519) por Fernão 
de Magalhães, e terminada três anos depois 
pelo marinheiro espanhol Juan Sebastiám 
Elcano, os seus homens e a nau Vitória. 

A mostra está dividida em seis partes, 
que expõem as diferentes fases da viagem: 

sonho, partida, exploração, destino, regresso 
e transformação.

Um almoço partilhado nos jardins do 
Prado de San Sebastian e uma visita guiada 
pelos jardins Murilo, onde se encontra o 
monumento a Cristóvão Colombo, seguiram-
se no programa. Houve tempo ainda para 
uma passagem pelo bairro de Santa Cruz, 
Catedral e a Geralda.

De referir que esta visita foi feita em 
conjunto com a Universidade Sénior de 
Moura.

Foi realizada mais uma reunião técnica, desta feita em Barrancos

Grupo que se deslocou a Sevilha para visitar “El Viaje Más Largo”
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cultura
Fim do Holocausto 

Jornadas Municipais da Educação 
muito participadas
O concelho de Serpa re-

cebeu, entre os dias 3 a 
8 de fevereiro, as Jornadas Muni-
cipais da Educação, promovidas 
pelo Município em parceria com 
os agrupamentos e escolas do 
concelho. 

Realizadas em torno dos 75 
anos do fim do Holocausto, pre-
tenderam sensibilizar a comu-
nidade educativa para as novas 
dinâmicas sociais, internacionais, 
nacionais e locais, nomeadamente 
a questão dos migrantes que cada 
vez mais integram as nossas esco-
las, e simultaneamente promover 
a educação para a paz, para a coo-
peração e tolerância. 

Várias foram as atividades rea-
lizadas nas escolas do 1.º ciclo do 
concelho, como as sessões de au-

toconhecimento e mindfulness, ou 
as conversas dramatizadas, “O Ho-
locausto trocado por miúdos”, pro-
tagonizada por alunos do (En)Cena 
e por João Duarte Costa.

O Musibéria acolheu nos dias 
3 e 4 a apresentação da peça de 
teatro “Querida Anne Frank”, en-
cenada por João Duarte Costa e 
apresentada pelo (En)Cena. 

No último dia, decorreu na Bi-
blioteca Municipal, uma palestra 
intitulada “Os Judeus em Portugal, 
no período da II Guerra Mundial”, 
com a presença dos docentes 
Paula Coelho (Agrupamento n.º1) 
e António Martinho (Agrupamento 
de Escolas n.º2).

n

O Musibéria recebeu a peça de teatro “Querida Anne Frank” “O Holocausto trocado por miúdos”

Odete Borralho, vereadora da Cultura, foi a mediadora nesta palestra

Sessão de MindfulnessVisita à exposição pelos alunos de Vila Nova de São Bento
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desporto

Clube de Caçadores
Almoço
Convívio

440 seniores marcam presença

Encontro Fit Sénior 

Centro de Cultura
Atletas 
na seleção

Construir Identidades
Ser(pa) 
+ Cidadão

Seleção de Ultimate 

Estágio de preparação
Três atletas do escalão de iniciados do Cen-

tro de Cultura Popular de Serpa, Alexandre 
Martins, Pedro Caldeira e Francisco Sota, foram 
convocados para a seleção regional de Ande-
bol Algarve/Beja, que, com as congéneres de 
Setúbal e Santarém/Portalegre, vão disputar, 
no dia 14 de março, em Pinhal de Frades, o 
apuramento para a fase final do torneio de se-
leções regionais. 

A Câmara Municipal de Serpa e a Rota do 
Guadiana-ADI, estão a implementar, no conce-
lho de Serpa, o Projeto – Ser(pa) + Cidadão - Ser, 
Participar e Construir Identidades. 

Este projeto, que conta com uma equipa 
de mediadores municipais e interculturais, e 
abrange 73 crianças do 1.º ciclo de Brinches, 
Vila Nova de São Bento e Pias, pretende traba-
lhar a temática da multiculturalidade.

A educação para a tolerância e comunicação 
entre culturas, através de jogos e de estratégias 
distintas, educando para a cidadania e forma-
ção cívica, com base em valores como a igual-
dade são os caminhos do projeto.

Realizou-se um almoço de confraternização 
do Clube de Caçadores das Freguesias de Sal-
vador e Santa Maria, com a presença do Pre-
sidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé 
Pires, no passado dia 16 de fevereiro, na Casa 
do Benfica, em Serpa.

Realizou-se em Serpa, no passado dia 28 de fe-
vereiro, o Encontro FITSénior. Marcaram presença 
mais de 440 participantes, provenientes de vários 
concelhos alentejanos, nomeadamente Barran-
cos (30), Cuba (33), Moura (50), Mourão (35), Re-
guengos de Monsaraz (55), Vidigueira (55) e Serpa. 

O encontro contou com uma forte participação de 
seniores das freguesias, num total de 182 pessoas 
do concelho de Serpa (Pias – 15; Brinches – 17; 
Serpa – 40; Hortinha – 6; Vales Mortos – 22; Santa 
Iria – 10; Vila Verde de Ficalho – 25; A-do-Pinto – 7; 
Vila Nova de São Bento – 29 e Vale de Vargo – 11).

A Seleção Portuguesa de Ul-
timate e Desportos com Disco 
esteve em Serpa, nos dias 15 e 
16 de fevereiro, em estágio de 
preparação para os Mundiais da 

modalidade, a realizar na Ho-
landa, entre os dias 11 e 16 de 
julho de 2020. Com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa, os 
treinos tiveram lugar no Parque 

Desportivo de Serpa, quer no 
campo de futebol natural, quer 
no sintético.

n

Um dos momentos do treino desta seleção no campo relvado de Serpa

Participantes mostraram energia e boa disposição

Confraternização animada
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desporto

Categoria de dressage

Serpense apurado 
para Olímpicos 

O cavaleiro de 26 anos, João Torrão, natural 
de Serpa, apurou-se para os próximos Jogos 
Olímpicos que se realizam em Tóquio, ao ob-
ter o oitavo lugar no Campeonato da Europa 

de 2019, que teve lugar na Holanda.
João Torrão concorre na categoria de dres-

sage, e tem já no seu currículo várias meda-
lhas de prata e ouro.

Ribeira de Limas

Trail muito participado

Futsal 
Traquinas

Cerca de 600 pessoas participaram, no pas-
sado dia 16 de fevereiro, no Trail Ribeira de 

Limas, com uma organização da Seção Santa Iria 
Bike Team da Associação Cultural e Recreativa de 
Santa Iria, e com a parceria do Município de Serpa 
e da União de Freguesias de Serpa.

Esta prova integrou a terceira edição da Taça 
Alengarve Trail (que tem oito provas, das quais 4 
são no Alentejo) e contou com três distâncias: uma 
caminhada de oito quilómetros, um trail curto de 
15 quilómetros e um trail longo de 25 quilómetros.

A titulo de curiosidade, de referir que o atleta 
mais velho a realizar os 15 quilómetros tinha 90 anos.

Marcaram presença atletas nacionais, espa-
nhóis, franceses, suecos e romenos, tendo a pro-
va tido como padrinho o atleta Radu Milea, repe-
tente na prova de Santa Iria. A participar estiveram 
ainda dois atletas da seleção romena de Atletis-
mo de Montanha, nomeadamente Cristina Negru, 
a atual campeã do mundo da distância longa de 
Atletismo de Montanha.

Para 2021, a organização já avançou com a data 
de 13 de fevereiro para a realização do VI Trail Ri-
beira de Limas.

n

Realizou-se no dia 15 de fevereiro o Torneio 
de Futsal de Traquinas, com a participação de 
36 atletas, das equipas do Futebol Clube de 
Serpa A e B, do Vasco da Gama da Vidigueira e 
do Sporting Clube de Cuba. O vice-presidente 
da Câmara Municipal de Serpa, Carlos Alves, 
fez questão de estar presente.

Cerca de 600 pessoas participaram neste trail

Sessões educativas
Aposta 
na postura

Sessão de ginástica postural 

A Câmara Municipal de Serpa voltou a rea-
lizar sessões de educação postural destinadas 
aos alunos dos 4.º anos das escolas do conce-
lho. Em fevereiro decorreram sessões em Serpa 
e em Pias, sendo que em março os técnicos do 
gabinete de Desporto do Município farão novas 
sessões em Serpa e em Vila Nova de São Bento.
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Pias 

> Ligação ao Adro da Igreja (Zona do 
Botelhão), reposição de asfalto

> Zona Industrial, reposição de asfalto

> Rua Jogo dos Paus, requalificação 

A-do-Pinto

> Pavilhão Polivalente, requalificação da 
instalação elétrica  

Brinches

> Caminho 1048, reparação 

> Estrada dos Marianos (CM 518), limpeza 
e reparação da passagem hidráulica

obras no concelho 
Serpa

> Rua Manuel Bentes, Rua Ché Guevara 
e Rua Manuel José Pardal Romão, 
colocação de novos eco pontos 

> Loteamento do Moinho de Vento, 
execução de infraestruturas elétricas

> Mercado Municipal, requalificação 

> Museu de Etnografia, requalificação

> Centro Interpretativo do Cante, 
requalificação 

> Arquivo Municipal, reforço da estrutura 

> Rua de S. Brás, reparação de 
infraestruturas elétricas 
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____________________________________________________

Adjudicações, ajustes diretos e outras 
obras disponíveis para consulta na base 
de contratos públicos online em http://
www.base.gov.pt 
____________________________________________________

Análises 
à qualidade da água
As análises à qualidade da água podem ser 
consultadas no setor de atendimento da autarquia 
ou no sítio do município em www.cm-serpa.pt.

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de março realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 4, em Pias, 
no Salão Polivalente, pelas 17.30 horas. A ordem 
de trabalhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em (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. 

 Vales Mortos

> Caminhos, reparação

Vila Verde de Ficalho
> Centro Cultural e Multimédia, 

manutenção 

> Casa do Povo, apoio na requalificação 
(em colaboração com a Junta de 
Freguesia)

> Farmácia, reparação de beirado 

Vila Nova de São Bento
> Corte de árvores

> Estrada Municipal 520 (S. Marcos), 
limpeza de bermas

> Escola do Ribeirinho, requalificação das 
instalações sanitárias

Vale de Vargo

> Rua da Liberdade, requalificação de 
largo

> Rua da Liberdade, requalificação de 
espaços verdes

> Rua General Humberto Delgado, 
execução de ramais

> Estrada Municipal 517 (Belmeque), 
limpeza de bermas

> Caminho Municipal 1052 (Estrada do 
Lagar do Mota), limpeza de bermas

obras no concelho

MERCADOS  
Brinches – 7, 14, 21 e 28
Vila Nova São Bento – 13
Vila Verde de Ficalho – 5
Serpa – 24

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 06  | Farmácia CENTRAL
07 a 13 | Farmácia SERPA JARDIM
14 a 20  | Farmácia CENTRAL
21 a 27 | Farmácia SERPA JARDIM
28 a 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

> Exposição de pintura “Thresholds” de Andrew Smith
Patente até dia 8 de março

Dia Internacional da Mulher . SERPA 
Dia 6 . 17.00 h às 20.00 h . Set musical por Nádia Mira . Castelo 
Consultar programa próprio . Org. Câmara Municipal de Serpa

Workshop de Fotografia de Cena Com Alípio Padilha . SERPA
Dias 7 e 8 . Cineteatro Municipal de Serpa
Mais informações e inscrições em www.baal17.pt  / email: baal.17@mail.telepac.pt 
Org: Baal17 – Companhia de Teatro 

4.º Aniversário da reabertura do MUSEU MUNICIPAL                                
DE ARQUEOLOGIA . SERPA
Org.: Câmara Municipal de Serpa

> Apresentação do programa “Estudos do Museu“ . Sala Polivalente 
do Museu Municipal de Arqueologia
Dia 21 . 15.30 h às 17.15 h 

> Jogos de tabuleiro . Percurso por Serpa
Dia 22 . 10.45 h às 12.30 h  
Inscrições em culturapatrimonio@cm-serpa.pt ou telef. 284 540 124

> Visitas guiadas . Museu Municipal de Arqueologia  e Castelo 
Dia 24 . 10.30 h às 12.00 h / 15.00 h às 16.30 h
Inscrições em culturapatrimonio@cm-serpa.pt ou telef. 284 540 124   

Dia Mundial do Artesão . SERPA
Dia 19 . Consultar programa próprio . Org.: Câmara Municipal de Serpa

Fórum Jovem . SERPA
De 23 a 27 . Consultar programa próprio . Org.: Câmara Municipal de Serpa

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

> Contarelos . Mediação de Leitura  
Dias 4, 11, 18 e 25 . 17.30 h

> Tertúlia de Palavras . contos tradicionais, poesia, música, humor e histórias 
de vida
Dia 11 . 15.30 h às 16.30 h

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos

  Dia 14 . 11.00 h

> Exposição de ilustração “Há.bi.to”, de Maria Matos
De 21 de março a 2 de maio . das 10.00 h às 13.00 h  / 14.30 h às 19.00 h

> Mãos na Massa  . Oficina de expressão plástica orientada por Maria Matos
Dia 21 . 10.30 h às 12.30 h 

> OH! .  animação de livros para bebés  
Dia 21. 11.00 h 

> Cá Dentro . Mindfulness para crianças dos 5 aos 10 anos 
Dia 28 . 11.00 h . Org. Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Musibéria / Câmara Municipal de Serpa

> “Som, Ritmo e Movimento” com Bruna Carvalho . Oficina de Dança . 
Dia 4 . 18.30 h . M/09 anos 

> “Que som é o teu?” . Conversa
 Dia 11 . 18.30 h  . M/06 anos  

> “Amanhã” de Susana Santos Silva e Torbjörn Zetterberg . 
Espetáculo de Música
Dia 28 . 18.30 h  . M/06 anos 

DESPORTO
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» HIDROGINÁSTICA . GINÁSTICA  .  BOCCIA SÉNIOR
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

VIII Rota do Queijo – Passeio de BTT . SERPA
Dia 1  . 9.00 h Org.: BTT-Luso, apoio Câmara Municipal de Serpa 

Educação Postural . CONCELHO
Dia 3 . Escola Básica de Vila Nova de São Bento
Dia 10 . Escola Básica EB 2,3 Abade Correia da Serra . Serpa
Dia 18 . Escola Básica de Pias 
Org: Câmara Municipal de Serpa 

Caminhada à volta de Pias . PIAS
Dia 15 . 10.00 h . Org: Casa do Povo de Pias e Liga Portuguesa Contra o Cancro 

Vamos conhecer o concelho… a pé 
Caminhada “Pelos Olivais do Enxoé” . VALE DE VARGO
Dia 15 . Concentração no Largo da Igreja . 9.15 h . Org: Câmara Municipal de Serpa

Futebol . TODO O CONCELHO
Dia 01 – Parque Desportivo de Pias 
10.30 h – Piense SC – FC Serpa – Iniciados
Dia 01 – Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento
15.00 h – CA Aldenovense - SC Cuba – Seniores
Dia 01 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – FC Serpa – Despertar SC – Seniores
Dia 07 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – SCM Aljustrelense – Benjamins
Dia 07 – Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – CD Almodôvar – Infantis
Dia 07 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – FC Serpa – Louletano DC – Sub 23
Dia 08 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – Despertar SC – Iniciados
Dia 08 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – FC Serpa – Seniores
Dia 14 – Parque Desportivo de Pias
10.30 h – Piense SC – DG Amarelejense – Benjamins
Dia 14 – Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento
10.30h – CA Aldenovense – Moura AC – Benjamins
Dia 14 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – FC Serpa – SCM Aljustrelense – Sub 23
Dia 21 – Parque Desportivo de Serpa
10.00 h – FC Serpa – Ourique – Infantis
11.30 h – FC Serpa – CD Beja – Benjamins
15.00 h – CF União Serpense Serpa – Barrancos FC – Seniores
17.30 h – FC Serpa – Neves - Veteranos
Dia 21 – Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento
10.30 h – CA Aldenovense – SC Cuba – Benjamins
Dia 22 – Parque Desportivo de Serpa
10.30 h – FC Serpa – Moura AC – Juvenis
15.00 h – FC Serpa – Mil Fontes - Seniores
Dia 22 – Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento
15.00 h – CA Aldenovense – Despertar SC – Seniores
Dia 29 – Parque Desportivo de Pias
15.00 h – Piense SC – CA Aldenovense – Seniores

Futsal . Serpa e Vila Nova de S. Bento
Dia 06 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30 h – AJ Brinches – Baronia – Seniores
Dia 13 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
09.00 h – II Torneio Escolar – Agrupamento Escolas n.º 1 de Serpa
Dia 13 – Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento
21.00 h – CA Aldenovense – NS Moura – Seniores

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão
Dia 01 - 15.30 h – CCP Serpa – Costa D’oiro Lagos - Iniciados
Dia 08 - 10.30 h – Torneio de Manitas/Bambis

Ténis de Mesa . Casa do Povo de Serpa
Dia 14 - 15.00 h – CP Serpa – SLU Serpense - Seniores
Dia 21 - 18.00 h – SLU Serpense – CTM Lagos – Seniores


