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O Município de Serpa inau-
gurou, no passado dia 15 de 
junho, a sua Galeria de Arte 
Contemporânea, localizada 
no Centro Histórico, um es-
paço renovado onde, a partir 
desta data, fica patente ao 
público uma grande parcela 
da coleção de obras de arte 
que a Câmara Municipal ad-
quiriu ao longo das últimas 
décadas.

A exposição integra, en-
tre outras técnicas, obras de 
pintura, serigrafia e escultura, 
da autoria de Vieira da Silva, 
Júlio Pomar, Cruzeiro Sei-
xas, Graça Morais, Guilherme 
Parente, Chichorro, Rico Se-
queira, José Bizarro, António 

Inverno, entre muitos outros 
artistas portugueses e es-
trangeiros.

Artistas contemporâneos 
naturais ou residentes no 
concelho de Serpa enrique-
cem esta apresentação, en-
tre os quais Manuel Bentes, 
Francisco Relógio, Margarida 
de Araújo, Leandro Sidoncha, 
Silvestre Raposo, Bento Sar-
gento, António Réu, para citar 
apenas alguns, e Luís Afonso, 
que desenhou um cartoon es-
pecificamente para esta Ga-
leria e temática.

Dada a dimensão do acer-
vo, e as suas características, a 
par desta Galeria, funcionam, 
em paralelo, dois locais de 

apresentação complementa-
res: no hall principal dos Pa-
ços do Concelho (Praça da 
República) – e um circuito 
urbano, dedicado à escultura 
pública, sendo grande parte 
dessas as peças vencedoras 
do Prémio Ibérico de Escul-
tura que o município promove 
desde 2008 (onde podemos 
admirar trabalhos de Fuentes 
Navarro, Thierry Ferreira, Ve-
redas Lopes, Augusto Arana, 
e o imponente monumento ao 
Cante Alentejano da autoria 
de Giga Coelho, entre um va-
riado conjunto que é também 
um pretexto para uma visita à 
cidade).

n

notícias
Arte Contemporânea

Galeria Municipal
inaugurada

Cante marca presença

Serpa 
promove-se 
em Lisboa

A Câmara Municipal de Serpa participou na 
Feira do Livro de Lisboa, no passado dia 2 de 
junho, numa ação de promoção das iniciativas 
mais importantes que se realizam no concelho. 
O Cante marcou presença na Feira do Livro de 
Lisboa, com a atuação do Grupo Coral Os Arraia-
nos de Vila Verde de Ficalho e Grupo Coral Etno-
gráfico da Academia Sénior de Serpa.

Cante Alentejano animou visitantes

Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional de Cultura do Alentejo, marcou presença nesta inauguração

Orada e Hortinha

Executivo nas 
localidades

O Executivo da Câmara Municipal de Serpa es-
teve, no passado dia 5 de junho, na Orada e na 
Hortinha, onde contactou com a população local, 
visitou obras e reuniu com as Juntas de Freguesia 
de Pias e de Brinches.

Executivo reune com munícipes Obras de vários autores atraem público Convívio entre os presentes

Município promoveu iniciativas
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s  
ão muitas e diversi-

ficadas as iniciativas 

de animação de ve-

rão em todo o nosso 

concelho. Das ativi-

dades desportivas e 

de lazer, às feiras temáticas, passando 

também pelos espaços museológicos e 

culturais – com uma referência especial 

à abertura, no passado dia 15 de junho, 

da Galeria Municipal de Arte Contem-

porânea – a oferta para todas as idades 

e vontades é evidente, seja organizada 

pelo Município, seja por parte de outras 

entidades e das várias estruturas do 

movimento associativo concelhio. Des-

taque para os Jogos Municipais, para o 

programa Verão Ativo nas Piscinas Mu-

nicipais, para as Noites de Rua Cheia e o 

Festival Noites da Nora, para as Oficinas 

de Verão, entre muitas outras. Destaque 

igualmente para mais uma edição do 

Guadiana em Festa, nos Moinhos Velhos, 

em Brinches e para a Feira do Enchido e 

do Presunto, em Vila Nova de São Ben-

to, iniciativas que reforçam a estratégia 

de promoção dos nossos recursos en-

dógenos, da promoção do turismo e da 

valorização do que temos e fazemos 

para o desenvolvimento deste território 

e a sua afirmação como um concelho de 

referência em termos de património, de 

cultura e de sustentabilidade. E de qua-

lidade de vida.

EDITORIAL
VERÃO ATIVO

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

A-do-Pinto e Vales Mortos

Escolas continuam 
em funcionamento

No passado dia 27 de 
maio, a Câmara Munici-

pal de Serpa enviou uma nota 
de imprensa à comunicação 
social, dando conta da possi-
bilidade de encerramento de 
duas escolas do concelho, a 
Escola Primária de A-do-Pinto 
(pré-escolar e primeiro ciclo) e 
o pré-escolar de Vales Mortos.

Aqui fica a cronologia dos 
acontecimentos:

* 3 de abril – Apesar de da-
tado de 27 de março, deu en-
trada na Câmara Municipal de 
Serpa um oficio, enviado pela 
DGEsTE (Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares), 
entidade dependente do Mi-
nistério da Educação, em que 
era dado à autarquia um prazo 
de 10 dias para se pronunciar 
sobre a “proposta de não fun-
cionamento”, no ano letivo de 
2019/2020, da Escola Primá-
ria de A-do-Pinto (pré-escolar 
e primeiro ciclo) e do pré-es-
colar de Vales Mortos. Esta 
proposta era justificada pela 
DGEsTE pelo facto de se estar 
a proceder ao “reordenamento 
e reajustamento da rede de 
educação pré-escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico”.

*3 de abril – Foram contac-
tados os dois agrupamentos 

de escolas do concelho e in-
formados da proposta do mi-
nistério.

*9 de abril – Realiza-se uma 
reunião entre a vereadora res-
ponsável pelo pelouro da Edu-
cação da Câmara Municipal de 
Serpa e a delegada regional da 
Educação, onde este assunto 
é abordado.

*10 de abril – A Câmara Mu-
nicipal de Serpa responde à 
DGEsTE, dando conta que é 
frontalmente contra qualquer 
encerramento.

*17 de abril – A resposta do 
Município é levada a Reunião 
de Câmara para ratificação.

*26 de abril – Tem lugar uma 
reunião em A-do-Pinto, entre a 
Câmara Municipal de Serpa, 
pais e encarregados de edu-
cação e o Agrupamento de Es-
colas n.º 2 de Serpa.

*29 de abril – Tem lugar uma 
reunião em Vales Mortos, entre 
a Câmara Municipal de Serpa, 
pais e encarregados de edu-
cação e o Agrupamento de Es-
colas n.º 1 de Serpa.

*3 de maio – Foram pedidos 
esclarecimentos por escrito 
à DGEsTE sobre a posição do 
ministério quanto ao encerra-
mento das escolas.

*27 de maio – Envio por 
parte da Câmara Municipal de 

Serpa de uma nota de impren-
sa à comunicação social, dan-
do conta da possibilidade de 
encerramento de duas escolas 
do concelho, a Escola Primária 
de A-do-Pinto (pré-escolar e 
primeiro ciclo) e o pré-escolar 
de Vales Mortos.

*28 de maio – A nota come-
ça a ter eco na comunicação 
social que enceta contatos 
com os envolvidos.

*28 de maio – O presidente 
da Câmara Municipal de Serpa 
recebe um contacto telefóni-
co, primeiro da secretária de 
Estado da Educação e mais 
tarde da diretora regional, a 
garantirem que as escolas não 
vão encerrar.

*11 de junho – O presidente 
da Câmara Municipal de Serpa 
recebe um ofício, datado de 5 
de junho, por parte da DGEs-
TE, a confirmar que, conforme 
transmitido telefonicamente, 
não está previsto o encerra-
mento das escolas de Vales 
Mortos e A-do-Pinto.

Verificamos que só depois 
de ser enviada a nota de im-
prensa e de esta ter sido di-
vulgada, houve uma resposta 
verbal por parte das entidades 
responsáveis. Coincidências.

n

Reunião em A-do-Pinto
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Capacidade para 208 campistas

Parque de Campismo 
reabriu após obras 

O Parque Municipal de 
Campismo reabriu no 

passado dia 31 de maio, depois 
de uma intervenção de fundo, 
que correspondeu à primeira 
fase da requalificação.

Para já, este equipamento 
passa a ter uma capacidade 
para 208 campistas, disponi-
bilizando 11 alvéolos para ca-
ravanas e autocaravanas, 41 
alvéolos para tendas e ainda 17 

lugares para estacionamento.
A obra incluiu a colocação de 

novo pavimento nos balneários, 
a plantação de mais árvores e o 
adensamento das sebes, nova 
vedação, uma zona com mesas 
para refeições, novas papelei-
ras, mais lugares de estacio-
namento, e uma nova rede de 
drenagem de águas pluviais. A 
rede elétrica foi totalmente re-
qualificada, sendo que foi colo-

cada iluminação LED, alimenta-
da por painéis solares.

De destacar ainda que foram 
melhorados os acessos para 
pessoas com mobilidade re-
duzida.

A segunda fase, cujo térmi-
nus está previsto para o ano de 
2020, irá aumentar ainda mais 
a capacidade total do parque, 
com a criação de novos espa-
ços para autocaravanas.

Reabertura atraiu campistas

Melhores condições para os utilizadores Zona de lazer

Mais competências

Município 
promove 
formação

O Serviço de Recursos Humanos/Gabinete 
de Apoio ao Trabalhador, em coordenação com 
o Serviço de Segurança no Trabalho, realizaram 
oito ações de formação no mês de maio, e uma 
no mês de junho, em Segurança e Saúde no Tra-
balho, que abrangeram um total de 138 funcio-
nários do Município, afetos, na sua maioria, aos 
serviços da Divisão de Mobilidade e Obras Muni-
cipais (DMOM) e aos serviços da Divisão de Am-
biente e Serviços Urbanos (DASU) do Município. 

Esta iniciativa teve como objetivo informar os 
trabalhadores sobre vários temas relacionados 
com a promoção de segurança e saúde no tra-
balho; boas práticas em locais de trabalho, bem 
como no uso de equipamentos e máquinas; de-
senvolver competências sobre o uso de Equipa-
mentos de Proteção Coletiva e Equipamentos de 
Proteção Individual, incutir regras de prevenção 
de incêndios e respetivas medidas de emergên-
cia, em caso de acidente.

A formação assumiu a modalidade de forma-
ção interna e, integrou, em parceria com o Ga-
binete do Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude, um workshop sobre ginástica laboral. 

Contabilidade

Formação 
a dirigentes

O Município de Serpa promoveu, no dia 17 de 
junho, no CADES de Serpa, uma ação de formação 
sobre contabilidade, no âmbito da sua estratégia 
de apoio e dinamização do movimento associati-
vo concelhio, em conjunto com a Confederação 
Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio 
e Desporto, 

Participaram na formação dirigentes asso-
ciativos do AquaSerpa Clube de Natação, Clube 
Atlético Aldenovense, Futebol Clube de Serpa, 
Casa do Povo de Serpa, Piense Sporting Clube, 
Sociedade 1.º de Dezembro de Ficalho, Socieda-
de Luso Serpense, Sociedade Recreativa de Vales 
Mortos e Associação Cultural dos Trabalhadores 
da Camara Municipal de Serpa num total de 11 di-
rigentes.
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Jordões em Pias
Os Jordões, que se realizam em Pias, em celebração do S. João, são 
uma tradição única no país. Este ano realizaram-se no espaço da 
familía Mendes, no Jardim, organizado pelo Grupo Coral Femenino “As 

Ceifeiras de Pias”; na antiga Escola do Ribeirinho, a cargo da Casa do 
Povo de Pias e da Associação de Jovens de Pias; no Lar da Fundação 
Viscondes de Mensagil. (Mais fotografias no facebook serpa terra forte).

Foram realizados marchas 
e mastros populares, um 
pouco por todo o concelho. 
São João (23 de junho) e São 
Pedro (28 de junho) deram 
o mote para as comemora-
ções. Serpa, Pias, Vila Verde 

de Ficalho, Vale do Poço e 
Vales Mortos foram algu-
mas das localidades onde 
houve festas populares.

Em Serpa, a Câmara Mu-
nicipal de Serpa, em cola-
boração com a Sociedade 

Luso União Serpense, pro-
moveu no dia 22, um baile, 
e no dia 23, um desfile das 
marchas que se organiza-
ram pelo concelho, em que 
participaram as seguintes 
marchas: Sociedade Filar-

mónica de Serpa, Socieda-
de Luso União Serpense, 
Academia Sénior, Lar de São 
Francisco, Agrupamento de 
Escolas nº. 1, Creche Jardim 
de Infância N. Senhora da 
Conceição, Agrupamento 

de Escolas nº. 2 (EB1 e Jar-
dim de Infância de Vila Ver-
de de Ficalho) e Junta de 
Freguesia de Pias.

n

Santos populares

Marchas e mastros animam o concelho

Sociedade Luso União Serpense

Escola Primária de Vila Verde de Ficalho

Santa Casa da Misericórdia de Serpa

Junta de Freguesia de Pias

Sociedade Filarmónica de Serpa

Escola EB2,3 Abade Correia da Serra

Academia Sénior

Público
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Creche Jardim de Infância 
Nossa Senhora da Conceição

Cem anos de Creche
A       Creche Jardim de Nossa 

Senhora da Conceição, 
de Serpa, fez cem anos, no dia 6 
de janeiro do corrente ano. Uma 
data que o “Serpa Informação” 
quis assinalar com uma reporta-
gem, dando conta da história da 
Instituição, mas também das no-
vidades introduzidas pela nova 
direção que tomou posse a 8 de 
fevereiro deste.

A instituição tem neste 
momento várias valências em 
funcionamento, nomeadamente: 
Creche, Pré-Escolar, Intervenção 
Precoce e ainda o Centro de 
Atividade de Tempos Livres 
(CATL), envolvendo 189 crianças.
Dá emprego a 32 funcionários/ 
colaboradores, e tem na cidade 
de Serpa um papel relevante ao 
nível da primeira infância.

A história da fundação
A história da creche, contada 
no jornal “Noticias de Serpa”, de 
27 de novembro de 1955, relata 
acontecimentos dramáticos, 
com a morte por imolação de 
uma criança de tenra idade, filha 
de uma família pobre que, para 
trabalhar, deixou duas crianças 
sozinhas ao pé do lume. Este 
acontecimento sensibilizou 
um padre que apregoou a 
necessidade de se criar um 
local onde estas crianças 
pudessem ficar enquanto os pais 
trabalhassem.
Os Condes de Ficalho 
foram sensíveis e através 
de contacto com Joana de 
Araújo Parreira Fernandes 
de Oliveira, a fundadora da 
creche, conseguiram o primeiro 
espaço para que esta Creche se 
tornasse uma realidade. E assim, 
a 6 de janeiro de 1919, inaugurou 
o primeiro equipamento do 

género em Serpa.

Projetos para o futuro
João Malveiro Bule, presidente 
da direção da instituição, em 
entrevista ao “Serpa Informação”, 
destaca que esta nova equipa, 
“imbuída por um espírito de 
missão social, irá reger-se 
sempre, pelo rigor, transparência 

e método. Três indicadores 
preponderantes para que as 
coisas fluam” e é precisamente 
método o que esta nova direção 
quer implementar na Instituição. 
“Pretendemos ser uma Instituição 
viva e dinâmica, atuando de 
forma complementar com outras 
instituições, e numa lógica de 
proximidade com a comunidade 
em geral, contribuindo assim, 
para o desenvolvimento do 
concelho de Serpa. 
Criámos uma equipa e estamos 
a trabalhar em prol de uma 
causa. Temos que interagir com 

as pessoas, ir ao seu encontro”, 
conta o novo presidente.
A participação em eventos fora 
de portas e o envolvimento 
da instituição em várias áreas, 
sempre com intervenção e 
contributo ao nível social, 
“e porque não, dar forma à 
componente do associativismo. 
Acreditamos que será uma 
realidade”.

Foi feito um plano de atividades 
que está em curso, sendo que 
este primeiro ano “é um ano 
em que estamos a estabelecer 
parcerias e a delimitar estratégias 
e prioridades”.
Numa primeira fase, já promoveram 
obras de requalificação no parque 
infantil do antigo edifício, que estão 
terminadas e esperam muito em 
breve, dar início a uma segunda 
fase de intervenção em toda a 
infraestrutura que acolhe o pré-
escolar. O CATL, foi recuperado 
durante as férias da Páscoa, “e 
implementámos novas e diversas 
actividades lúdico-pedagógicas, 
para uma maior e melhor oferta 
às crianças, sendo que essas 
ofertas transitarão para o CATL 
de verão, complementando 
todas as outras atividades já 
planificadas e que serão uma 
realidade”. 
Um outro projeto desta nova 
direção é a criação de um jardim 
com parque infantil no interior 
das novas instalações (edifício 
Creche). Na zona circundante, irá 
nascer um espaço, recheado de 
extratos arbóreos e arbustivos, 
para que esteja sempre 
presente, o espírito de cidadania 
e educação ambiental. 

	 	 	 		n

Cem participantes

Creche marcha no São João
Cerca de 100 pessoas marcharam 
sob o logótipo da Creche, nas 
marchas populares que decorreram 
em Serpa, aquando do São João 
(dia 23 de junho), promovidas pela 
Sociedade Luso União Serpense, 
em colaboração com a Câmara 
Municipal de Serpa. Os ensaios e a 
criação dos trajes arrancaram cedo 
e a Creche contou com o apoio da 
Sociedade Filarmónica de Serpa 
para a realização desta iniciativa.

Auxílios Económicos

Inscrições 
abriram a 17 
de junho

A Câmara Municipal de Serpa informa que, 
estão abertas as candidaturas para atribuição 
de Auxílios Económicos aos alunos do 1.º Ci-
clo, posicionados nos escalões 1 e 2 do Abo-
no de Família, para o ano letivo 2019/2020, 
desde dia 17 de junho até ao dia 16 de agosto. 
As candidaturas deverão ser efetuadas, obriga-
toriamente, no Setor de Atendimento ao Público 
da Câmara Municipal de Serpa, em formulário 
próprio com a entrega da declaração do esca-
lão do abono de família, emitido pela Segurança 
Social ou pelo serviço competente, no caso da 
Função Pública.

em

agenda
De 5 a 20 de julho
20.ª edição das Noites Na Nora

A Baal17 volta a trazer à cena a 20.ª edição 
das Noites Na Nora, entre os dias 5 e 20 de 
junho, com uma programação ainda a definir.

Dias 6 e 7 de julho
Guadiana em Festa

Brinches volta a receber o Guadiana em Fes-
ta, nos próximos dias 6 e 7 de julho, um cer-
tame organizado pela Junta de Freguesia de 
Brinches, com o apoio da Câmara Municipal 
de Serpa. O evento decorre na praia fluvial do 
Rio Guadiana, junto aos Moinhos Velhos. Mú-
sica, animação aquática e gastronomia vão 
marcar o Guadiana em Festa.

Entre 13 de julho e 15 de agosto
Noites de Rua Cheia de volta ao concelho

As Noites de Rua Cheia voltam a animar o 
concelho entre os dias 13 de julho e 15 de 
agosto. Música, teatro, cinema e outros es-
petáculos de rua vão estar disponíveis para a 
população, em todo o concelho.

Dias 26, 27 e 28 de julho
Feira do Enchido e do Presunto

Tem lugar nos próximos dias 26, 27 e 28 de 
julho, mais uma edição da Feira do Enchido 
e do Presunto, promovida pela União de Fre-
guesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 
Vargo, com o apoio da Câmara Municipal de 
Serpa.

Artigo sobre a criação da Creche
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O Conselho Municipal de 
Educação de Serpa reuniu no 
passado dia 14 de junho, di-
rigido pela vereadora Odete 
Borralho. Em cima da mesa 
estiveram questões como a 
proposta de encerramento da 
Escola Primária de A-do-Pin-
to e do Pré-Escolar de Vales 
Mortos; o projeto de descen-
tralização de competências na 
área da educação para o Mu-
nicípio; as Oficinas de Verão 
2019; as atividades de Anima-
ção e Apoio à Família na Edu-
cação Pré-Escolar (AAAF) para 
o próximo ano letivo; os auxílios 
económicos aos alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico no ano 
letivo 2019/2020 (apoio para 

refeições e material escolar); o 
Plano Municipal de Oferta de 

Cadernos de Atividades para o 
próximo ano; entre outras.

Conselho Municipal de Educação

Educação em Serpa
Projeto Des(cobre) 
o teu Corpo em Pias

Feira dos 
Recursos 

Teve lugar no passado dia 12 de junho, em 
Pias, a Feira de Recursos, iniciativa no âmbito do 
projeto Des(cobre) o teu Corpo, no qual a Câmara 
Municipal de Serpa é parceira. 

A feira teve como objetivo mostrar o trabalho 
que resultou das atividades promovidas durante 
este ano letivo, em três salas da educação pré-
-escolar, em Pias, no âmbito deste projeto piloto 
que pretende intervir ao nível da prevenção pri-
mária da violência e do abuso sexual.

Esta feira juntou os participantes e os parcei-
ros do projeto Des(cobre) o teu Corpo, nomea-
damente Câmara Municipal de Serpa, Junta de 
Freguesia de Pias, Escola Segura da GNR, Bom-
beiros Voluntários de Serpa, Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo e Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens de Serpa.

Sessões de ambiente

Plantação de 
árvores 

O serviço de ambiente da Câmara Municipal 
de Serpa esteve na Escola Abade Correia da 
Serra, junto das crianças da Componente de 
Apoio à Família, desenvolvendo uma atividade 
de plantação de sementes de fruta em vasos, 
no passado dia 3 de junho.

Um momento divertido, em que, a brincar, se 
aprendeu.

Concelho Municipal fez o balanço do ano letivo  

Crianças envolvidas no projeto

A Câmara Municipal de Serpa 
está a promover as Oficinas de 
Verão 2019. Este ano, as ativida-
des têm lugar entre 1 de julho e 
30 de agosto, e o Município tem 
120 vagas em Serpa, sendo que 
metade são para o pré-escolar 

e as restantes para crianças en-
tre os 6 e os 10 anos. 

Também em Pias, Brinches, 
Vale de Vargo, Vila Nova de 
São Bento, A-do-Pinto, Vila Ver-
de de Ficalho e Vales Mortos a 
autarquia disponibiliza sessen-

ta vagas por localidade, sendo 
que trinta destinam-se a crian-
ças em idade pré-escolar e ou-
tras trinta para crianças entre 
os 6 e os 10 anos.

n

Entre 1 de julho e 30 de agosto

Oficinas de Verão 2019

Alunos do pré-escolar participam em atividadeAtividades aquáticas vão estar em destaque
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notícias notícias
Festival Musibéria – Encontro de Culturas

Três dias de festa 
Serpa voltou a aco-

lher mais uma 
edição do Festival 

Musibéria – Encontro de 
Culturas. Durante três dias, 
a cidade transpirou anima-

ção e festa.
O mundo ibérico e a sua 

influência estiveram em 
destaque entre 7 a 9 de 
junho, em Serpa, com vá-
rios palcos instalados na 

cidade, que apresentaram 
muita música e muita ani-
mação. O festival trouxe 
sobretudo um ambiente de 
festa multicultural.

Este ano, o evento de-

correu na sexta-feira, no 
espaço Musibéria, com vá-
rios concertos em diferen-
tes palcos e nos restantes 
dias, na Praça da Repúbli-
ca, nas Escadas de San-

ta Maria, Castelo, Jardim 
Municipal, Nora e Casa do 
Canten e voltou a ser um 
sucesso. 

	 	 						n
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notícias
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cultura
Teatro 

Baal17 
apresenta “Fake” 

O Largo de Santa Maria, em Serpa, 
foi o palco da estreia, a 20 de junho, da 
peça de teatro produzida pela compa-

nhia Baal17. “Fake” foi o nome da 45.ª 
produção da companhia, e repetiu-se 
nos dias 21 e 22 de junho.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Suporte cerâmico, 
decorado, da Idade do 
Ferro Antigo

Entre Águas 5 localiza-se num vale aberto junto à 
Ribeira de Enxoé e seria um pequeno aldeamento de 
há cerca de 3000 a 2800 anos. Aqui foram descobertos 
alguns “fundos de cabana”, depressões escavadas na 
rocha para assentamento de cabanas construídas em 
materiais perecíveis, e outras fossas de menor dimen-
são que poderão ter servido como silos para armaze-
nagem. A pequena comunidade, que viveu neste local 
entre o final da Idade do Bronze e o início da Idade 
do Ferro, deixou-nos diversos vestígios das suas ati-
vidades, traduzidas em artefactos do dia a dia, como 
as cerâmicas de diversos usos, utensílios em pedra 
para trabalhos agrícolas ou recipientes onde o metal 
era derretido antes de ser vazado em moldes que lhes 
davam forma. 

Entre as peças da Idade do Ferro surge um arte-
facto cerâmico peculiar, de formato quadrangular, 
semelhante a uma caixa, mas sem fundo, nem tampa 
e com as paredes exteriores decoradas com motivos 
geométricos gravados e que foi interpretado como um 
suporte para outro tipo de recipiente. A raridade desta 
peça e a falta de paralelos evidentes não permitem 
conhecer com rigor qual seria a sua verdadeira função. 

Suporte cerâmico, decorado, da Idade do Ferro Antigo (cerca de 
800/700 a.C..), proveniente do sítio arqueológico Entre Águas 5 
(Serpa, Brinches). 

Exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa.

Visita técnica

Serpa acolhe visita 
da Rede de Museus
A cidade de Serpa recebeu, no 

dia 27 de maio, uma visita téc-
nica no âmbito do plano de atividades 
da Rede de Museus do Baixo Alentejo 
(RMBA). 

A visita centrou-se em diversos es-
paços museológicos com o objetivo de 
apresentar a estratégia e o modelo de 
gestão da Câmara Municipal de Serpa 

no âmbito da sua rede de museus e par-
tilhar essa experiência com os restantes 
parceiros da RMBA.

A visita iniciou-se no Castelo e no Mu-
seu Municipal de Arqueologia, seguin-
do-se a Torre do Relógio, a Casa do Can-
te e terminando no Núcleo Etnográfico, 
provisoriamente instalado na Fábrica de 
Moagem no edifício do Musibéria.

Centro Histórico acolheu nova produção da Baal17

Participantes visitaram espólio do Museu Municipal de Etnografia
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cultura
Grupo “Os Alentejanos” 

Cante promove-se 
na Alemanha

Trier, na Alemanha, recebeu no início do mês 
de junho, dois concertos do grupo de Serpa, “Os 
Alentejanos”, integrado na Festa Internacional da 
cidade. A iniciativa decorreu sobre o tema “Onde o 
Património Imaterial da Humanidade se encontra 
com o Património Material da Humanidade”. 

“Os Alentejanos” atuaram no dia 1 de junho jun-
to à Catedral de Trier, na Noite de Gala, e ainda no 
dia 2 de junho, na Festa Internacional, juntamente 

com grupos de diversos países.
De referir que esta deslocação se ficou a dever 

a um convite da Associação Cultural Portuguesa 
de Trier e do Conselho Consultivo para a Consulti-
vo para a Migração e Integração de Trier.

A participação do grupo “Os Alentejanos” con-
tou com o apoio das entidades organizadoras e 
da Câmara Municipal de Serpa.

n

Projeto Ibérico junta municipios da Raia

Território Hospitalário
A Câmara Municipal de Serpa pro-

moveu uma visita de trabalhadores 
municipais e membros da Academia 
Sénior a Aracena e Aroche, no passado 
dia 25 de maio, no âmbito do projeto 
transfronteiriço “Território Hospitalário 
- História Medieval da Raia”. 

Este projeto, que junta os municípios 
de Serpa, Moura, Aracena e Aroche, 
pretende promover o património me-
dieval comum, vinculado à Ordem Hos-
pitalária e ao seu papel nesta região 
durante a reconquista cristã, através 
de um conjunto variado de iniciativas, 
que têm sido realizadas desde março 
e que se prolongaram até junho, como 
conferências, visitas e a edição de um 
folheto sobre os quatro castelos. A habitual foto em terras raianas

Grupo de cante foi atração em Festa Internacional, na Alemanha

“Cem Anos 
de Juventude”

Filmes 
de Serpa 
em Paris 

Terminou no passado dia 7 de junho, em 
Paris, a apresentação dos filmes realizados no 
âmbito do programa pedagógico e internacio-
nal “Cinema, Cem Anos de Juventude/O Mun-
do à Nossa Volta” 2018-2019, apoiado pela Câ-
mara Municipal de Serpa.

Esta apresentação, que decorreu na Cine-
mateca Francesa, contou com a presença de 
participantes dos 15 países envolvidos, dos 
quais, alguns alunos da Escola Secundária de 
Serpa.

Os filmes apresentados são filmes-ensaio 
que resultaram do trabalho de iniciação ao 
Cinema em que participaram ao longo deste 
ano letivo, no âmbito do projeto internacional 
que a associação Os Filhos de Lumiére tem 
vindo a implementar em escolas portuguesas 
desde 2006.

Este dispositivo pedagógico, promovido 
pela Associação Cultural Os Filhos de Lumiè-
re desde 2006, é realizado em parceria com a 
Cinemateca Francesa (coordenadora do pro-
grama geral) e com a Cinemateca Portuguesa 
e integra o projeto “O Mundo à Nossa Volta / 
Eu e o Mundo” com o apoio do ICA, do Pro-
grama Gulbenkian Conhecimento, das Câma-
ras Municipais de Lisboa, de Sintra, de Serpa, 
dos ministérios da Cultura e da Educação de 
França, do Instituto Camões e Embaixada de 
Portugal em França, e ainda das escolas e 
diversas entidades locais que participam no 
apoio às viagens dos participantes à Cinema-
teca Francesa em Paris.

Alunos de Serpa na Cinemateca Francesa, em Paris
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desporto

Realizou-se no passado dia 7 
de junho, no Pavilhão Municipal 
João Serra Magalhães, em Beja, 
a terceira fase e a fase distrital 
do Torneio de Futsal Escolar. 
Além de Serpa, participaram 
ainda equipas das escolas de 
Aljustrel, Alvito, Beja e Cuba. Em 
representação do Município de 

Serpa estiveram as equipas, que 
se haviam classificado nas fases 
anteriores, nomeadamente: do 
1.º ano, “Os Falcões”, da Escola 
Básica Integrada de Vila Nova 
de São Bento; 2.º ano, “Ninjas de 
Pias”, da Escola Básica Integrada 
de Pias; 3º. Ano, “3.º A – P”, da Es-
cola Básica Integrada de Pias; e 

4.º ano, “Os Campeões de Portu-
gal”, da Escola Básica 2, 3 Abade 
Correia da Serra, de Serpa.

Esta foi a primeira edição do 
Torneio de Futsal Escolar, uma 
iniciativa da Associação de Fute-
bol de Beja em parceria com os 
municípios e escolas do 1.º ciclo 
do distrito.                                      

Torneio de Futsal Escolar

Serpa participa 
com quatro equipas

Verão a postos

Piscinas
reabriram 

Torneio de Fustal Escolar muito participado

As Piscinas Municipais de Serpa e Pias es-
tão a funcionar desde o passado dia 15 de 
junho. Com descanso semanal à segunda-
feira, abrem às 10.00 horas e encerram pelas 
19.45 horas.

Atividades em julho e agosto

Verão Ativo
As atividades integradas no 

programa Verão Ativo voltam a 
decorrer durante os meses de ju-
lho e agosto, nas Piscinas Munici-
pais de Serpa e Pias, organizadas 
pela Câmara Municipal de Serpa.

Às terças e quintas-feiras, en-
tre as 14.30 e as 17.30 horas, a pis-
cina de Serpa irá receber futvolei, 
badminton, boleibol e waboba. 
Em Pias, à mesma hora, haverá 
atividades às quartas e sextas-

feiras, nomeadamente jogos, 
hidroHIT, waboba e treino em 
circuito.

A participação nas atividades 
é condicionada ao pagamento da 
entrada nas Piscinas.

Verão Ativo volta a apostar na prática desportiva
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Reguengos 
de Monsaraz

Encontro 
Fitsénior

As Piscinas Municipais de Reguengos de Mon-
saraz foram, no passado dia 12 de junho, o palco 
da sétima e última edição do Encontro Fit Sénior, 
temporada 2018/19.

Serpa fez-se representar por 38 seniores, das 
turmas de Serpa e Vila Verde de Ficalho do pro-
grama Gente em Movimento, acompanhados 
por dois técnicos e dois estagiários de desporto 
da Câmara Municipal de Serpa.

As atividades físicas foram feitas em quatro 
estações diferentes, nomeadamente dança ao 
ritmo de Sevilha, fit baile, meditação e bodycom-
bat e ainda hidroginástica.

Estiveram presentes neste encontro cerca de 
250 seniores dos municípios de Moura, Vidiguei-
ra, Serpa, Cuba, Mourão, Reguengos de Monsa-
raz e Barrancos e Évora.

Seniores desfrutam da última edição da temporada 2018/19
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desporto

Desporto para todos

Abertura em Brinches 
A abertura dos Jogos 

Municipais teve lugar, 
no passado dia 15 de junho, 
no Largo do Vale, em Brin-
ches, com um desfile dos 
participantes, acompanhados 
pelo grupo de bombos Pias a 
Bombar. Várias foram as mo-
dalidades apresentadas nes-
te dia, como karaté, ginástica,            

hip-hop e futebol infantil.
Até ao final do mês vão ser 

realizadas várias sessões, em 
vários locais do concelho, 
nas modalidades de andebol, 
basquetebol, bilhar, btt, boxe, 
boccia, caminhada, ciclotu-
rismo, columbofilia, futebol 5, 
futebol 7, ginástica, hidrogi-
nástica, karaté, malha, patina-

gem artística, snooker, strong, 
sueca, ténis de mesa, truco, 
voleibol e zumba.   

Trata-se de uma iniciativa 
promovida anualmente pela 
Câmara Municipal de Serpa, 
que conta com o apoio das 
Uniões e Juntas de Freguesia 
do concelho.

n 

Vamos conhecer o 
concelho… a pé

Caminhadas 
na Neta e no 
Crespo

No âmbito da iniciativa “Vamos Conhecer o 
Concelho… a Pé”, teve lugar no passado dia 2 de 
junho, a Caminhada na Neta – Pulo do Lobo, no 
Trilho do Lince. Após a caminhada, teve lugar 
um almoço convívio na sede da Associação de 
Moradores da Neta e Pulo do Lobo, ao que se 
seguiu um momento de dança, com um grupo 
de sevilhanas, e um baile.

Já no Crespo, a caminhada realizou-se no dia 
22 de junho, integrada nos Jogos Municipais, e 
também contou com um almoço convívio que 
se realizou no recinto da Festa do Crespo.

Neta - Pulo do Lobo

Desfile dos participantes na abertura dos Jogos Municipais

Em Serpa

Campeonatos Regionais 
do Desporto Escolar 

Os Campeonatos Regionais 
do Desporto Escolar, nas ca-
tegorias de Infantis e Iniciados, 
femininos e masculinos, reali-
zaram-se em Serpa, nos dias 7 
e 8 de junho.

As competições, que mo-
vimentam cerca de 400 alu-
nos de todo o Alentejo, nas 
modalidades de Badminton, 
Basquetebol, Futsal e Voleibol, 
disputaram-se no Pavilhão dos 
Desportos Carlos Pinhão, Pa-
vilhão do Parque Desportivo, 
Pavilhão do Agrupamento de 
Escolas n.º1 e n.º2 de Serpa, no 
dia 7 de junho, entre as 15.00 
as 20.00 horas, e no dia 8 entre 
as 9.00 e as 17.00 horas.

A organização coube à DGEsTE DSR Alentejo e contou com o apoio da Câmara Municipal de Serpa 
e dos Agrupamentos de Escolas n.º1 e n.º 2 de Serpa.

        Odete Borralho, vereadora do Município, entregou medalhas aos premiados

Crespo
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obras no concelho 

A Câmara Municipal de Ser-
pa procedeu ao tratamento de 
loendros, por métodos naturais 
e não fitofármacos, com a apli-
cação de Óxido de potássio 
solúvel em água. Este trata-
mento melhora as condições 
nutricionais e fisiológicas das 
plantas e desta forma, obtém 

cultivos mais fortes, vigoro-
sos e resistentes a condições 
desfavoráveis. O produto ca-
racteriza-se por ter uma rápida 
assimilação devido à elevada 
aderência à superfície foliar, e 
pode aplicar-se em qualquer 
cultura. 

O tratamento foi efetuado 

em várias zonas da cidade de 
Serpa, de acordo com a políti-
ca de proteção ambiental que 
o Município tem vindo a seguir.

Apesar das medidas de pre-
venção durante a aplicação, a 
intervenção não implicou qual-
quer risco para a saúde huma-
na, animal ou vegetal.

Recurso a métodos amigos do ambiente

Tratamento de loendros

Tratamento dos loendros em vários pontos da cidade

A Câmara Municipal de Serpa, em colabora-
ção com a Resialentejo, encontra-se a instalar 
três ilhas de ecopontos subterrâneos, com-
postos por contentores para papel/cartão, 
embalagens e vidro. Estes novos equipamen-
tos, localizados na Rua Ché Guevara, Rua Ma-
nuel Bentes e Rua Manuel José Pardal Romão, 
proporcionam melhorias no que respeita às 
condições de funcionamento, na capacidade 
de armazenamento e na paisagem urbana.

A instalação destes novos equipamentos 
realiza-se no âmbito da candidatura “Otimi-
zação da Recolha Seletiva – 3.ª fase”, do pro-
grama Operacional de Sustentabilidade e Efi-
ciência no Uso de Recursos (POSEUR), sendo o 
valor total de 43 708,6 euros, e o investimento 
da autarquia de 6 556,3 euros.

O Município de Serpa tem vindo a sensibili-
zar os munícipes para a importância da recolha 
seletiva, bem como para o correto tratamento 
dos resíduos verdes, “monstros”, equipamentos 
elétricos e eletrónicos e outros. Nesse sentido, 
a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesias 
do concelho disponibilizam um serviço de re-
colha gratuita, através de agendamento, rea-
lizado nas Juntas e Uniões de Freguesia, dos 
telefones 284 540 100/ 284 540 113, ou do cor-
reio eletrónico geral@cm-serpa.pt. 

Recolha seletiva

Novas ilhas 
de reciclagem

Serpa participa

II Encontro 
de Limpeza 
Urbana

Francisco Godinho, vereador da Câmara Muni-
cipal de Serpa participou no passado dia 30 de 
maio, em Cascais, no II Encontro Nacional de Lim-
peza Urbana, promovido pela Cascais Ambiente.

O vereador participou numa mesa redonda 
sobre “O desafio do glifosato nas cidades: expe-
riências e alternativas”, ao lado de outros autarcas 
e técnicos do ambiente de várias zonas do país, 
dando conta do que se faz em Serpa nesta área.
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|referente ao mês de junho| obras no concelho
Brinches

> Caminhos, arranjos e limpeza

Pias
> Rua José Machado Moreira Rita, 

execução de muro 

> Rua António Sérgio, reparação de muro

> Piscina Municipal Descoberta, 
manutenção 

Serpa
> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Piscina Municipal Coberta, requalificação 
dos balneários

> Piscina Municipal Descoberta, 
manutenção

> Arruamentos, reparação em calçada

> Ecopontos, instalação de ilhas 
subterrâneas

> Zona Sul, infraestruturas elétricas e 
arranjos exteriores

> Zona Sul, empreitada de execução de 
rede de BT, IP e ITUR

> Pavilhão Carlos Pinhão, colocação de 
iluminação eficiente

Vila Nova de São Bento

> Antigo Lagar, substituição de janelas e 
portão

> Travessas da Rua Albérico Figueiredo 
com a Rua Bento Costa e Praça da 
República, conclusão da requalificação

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 SERPA JARDIM

06 a 12 | Farmácia CENTRAL

13 a 19   | Farmácia SERPA JARDIM

20 a 26  | Farmácia CENTRAL

27 e 31  | Farmácia SERPA JARDIM

Vila Verde de Ficalho

> Escola EB 2, 3, substituição de vedação

Concelho
> Arruamentos, reposição de asfalto

________________________________________

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 julho realiza-se uma reunião pública 
da Câmara Municipal, no dia 24, em Serpa, na Sala 
de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, pelas 
17.30h. 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. 
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Destrava Livros 2019 . Programa de dinamização do livro e da leitura para 
as crianças participantes nas Oficinas de Verão do Município

   Dias 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 . das 14.30 h às 16.00 h

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
 Dia 20 . 11.00 h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos
Dia 27 . 11.00 h

20.º Noites Na Nora . SERPA
Música, teatro, residências artísticas
De 5 a 20 . Consultar programa próprio
Org.: Baal17

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Espetáculo de Música
  Ponte com Nadia Szachniuk e Sebastián Castro (Argentina)

Dia 6 . 18.30 h . M/06 anos

Guadiana em Festa . BRINCHES
Dias 6 e 7 . Moinhos Velhos
Org.: Junta de Freguesia de Brinches, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Noites de Rua Cheia . CONCELHO
De 13 de julho a 15 de agosto . Consultar programa próprio
Teatro, cinema e música 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Feira do Enchido e do Presunto . VILA NOVA DE SÃO BENTO
De 26 a 29
Org: União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO

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

Verão Ativo . SERPA e PIAS
Org.: Câmara Municipal de Serpa / Rede Portuguesa Municípios Saudáveis

Atividade gratuita condicionada ao pagamento da entrada na piscina

Piscina Municipal Descoberta de Serpa
Terças e quintas . das 14.30 h às 17.30 h 
> Futvolei . Waboba . Badminton . Voleibol
Julho - dias 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
Agosto - dias 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29

Piscina Municipal Descoberta de Pias
Quartas e sextas . das 14.30 h às 17.30 h 
> Jogos . hidroHIIT . Waboba . Treino em Circuito…
Julho - dias 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31

Agosto - dias 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Rota das Azenhas . SERPA
Rio Guadiana . Moinhos Velhos > Moinho da Amendoeira
Dia 14 . 8.30 h . concentração junto à Piscina Municipal Coberta de Serpa

Org.: Câmara Municipal de Serpa / Rede Portuguesa Municípios Saudáveis

Passeio da Memória . CONCELHO
Dia 26 . manhã

Org.: Câmara Municipal de Serpa / Rede Portuguesa Municípios Saudáveis

As Piscinas Municipais de Serpa e de Pias reabriram ao público no dia 15 de junho. 
Funcionam das 10.00 h às 19.45 h, com descanso semanal à segunda-feira.


