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Serpa promoveu nos dias 
24 e 25 de maio, as Jornadas 
da Biodiversidade, uma orga-
nização da Câmara Municipal, 
com o apoio do Instituto de 
Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF), Socie-
dade Portuguesa de Botâni-
ca, Universidade de Évora e 
Agrupamento de Escolas n.º 
2 de Serpa.

No primeiro dia de evento, 
decorreu a sessão técnica, no 
Cineteatro Municipal, onde 

foram apresentas várias co-
municações, nomeadamente 
“Introdução de medidas de 
biodiversidade no Jardim Mu-
nicipal”, “Regadio e Biodiver-
sidade”, “Contributo prelimi-
nar para o conhecimento da 
flora e vegetação da Serra de 
Ficalho”, “Livro Vermelho da 
Flora de Portugal” e “Peixes 
migradores do Guadiana”.

Já a tarde foi preenchida 
com um passeio dendrológi-
co pelo Jardim Municipal de 

Serpa, com a construção e 
colocação de caixas de ninho.

No dia 25 realizou-se um 
percurso pedestre guiado à 
Ribeira do Chança, com al-
moço partilhado no campo. 
Integrada na política munici-
pal de desenvolvimento sus-
tentável e preservação dos 
recursos naturais, esta inicia-
tiva pretende sensibilizar os 
cidadãos para a importância 
da salvaguarda da fauna e 
flora autóctones.

notícias
24 e 25 de maio

Jornadas 
da Biodiversidade

Neta, Vale do Poço, 
A-do-Pinto e Santa Iria

Executivo 
visita 
localidades

O Executivo da Câmara Municipal de Serpa 
esteve na Serra de Serpa, mais precisamente na 
Neta e em Vale do Poço, no passado dia 8 de 
maio, para visita às localidades. No dia 22, a des-
locação do Executivo realizou-se a A-do-Pinto e 
a Santa Iria.

Presidente e vereadores

O Serviço Nacional de Saú-
de tem vindo a perder um 
número considerável de pro-
fissionais de saúde, nomeada-
mente médicos de família, e 
Serpa não é exceção, com 8,33 
por cento da população ins-
crita sem acesso a médico de 
família. A situação, que preo-
cupa a autarquia, em especial 
porque a população do interior 
do país está algo envelheci-
da, tem-se agravado, de uma 
forma geral com a diminuição 
do número de trabalhadores, e 
em particular pela falta de in-

vestimento no Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS).

A política desenvolvida pe-
los sucessivos governos tem 
promovido as entidades pri-
vadas em detrimento do SNS, 
exemplo disso foi a passagem 
do Hospital de São Paulo, em 
Serpa, para o privado, situa-
ção à qual a população não 
ficou alheia, com a realização 
de diversas manifestações de 
desagrado promovidas pela 
comissão de utentes de saúde 
e serviços público, apoiadas 
pelo Município. 

A Câmara Municipal, apesar 
de não ser da sua competên-
cia, tem trabalhado para en-
contrar soluções de modo a 
levar o atendimento médico 
às zonas de menor densidade 
populacional e de mais difícil 
acesso. Exemplo deste esforço 
são as obras de manutenção 
em Pias e Serpa e a cedência 
de espaços para o atendimen-
to de utentes em Vales Mortos, 
Santa Iria e A-do-Pinto. 

n

Mais de mil utentes sem médico de família 

Município preocupado 
com falta de médicos

Executivo em Santa Iria

A biodiversidade em destaque na Serra de Serpa

Concurso

Queijadas 
de Serpa

As queijadas de Serpa são uma das candidatas 
às sete maravilhas doces de Portugal. As votações 
decorrerão em julho e agosto, durante os progra-
mas que serão transmitidos ao vivo pela RTP.
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É   
impossível ter o melhor 
de dois mundos. Não 
podemos questionar o 
uso abusivo de pesti-
cidas e herbicidas nas 
culturas intensivas, que 

nascem no nosso concelho, e depois 
utilizar glifosato para evitar o crescimen-
to de ervas nos nossos espaços urbanos.

Defendemos o desenvolvimento eco-
nómico do concelho, com a criação de 
emprego e a instalação de novas em-
presas de todas as áreas, mas levanta-
mos a nossa voz contra a poluição dos 
nossos solos, dos nossos lençóis de 
água e da destruição da nossa saúde.

Fomos pioneiros no uso da monda 
térmica, complementada com a mecâ-
nica, e temos vindo a testar várias técni-
cas, mais amigas do ambiente, porque 
acreditamos que o importante é a saú-
de das populações e a preservação do 
ambiente.

Deixámos de usar glifosato porque 
somos coerentes, porque temos como 
princípio a defesa do ambiente. Contu-
do, temos vivido momentos de adapta-
ção a uma nova realidade e estamos a 
trabalhar para dar uma melhor resposta 
no que toca à limpeza urbana. Sabe-
mos que as novas técnicas que agora 
utilizamos são menos eficientes e, ao 
mesmo tempo, fomos obrigados a des-
localizar equipamentos e trabalhadores 
para as chamadas faixas de gestão de 
combustível (para minimizar o risco de 
incêndios), uma imposição legal feita ao 
Município, sem qualquer afetação finan-
ceira ou de meios. Mas fica a garantia 
de tudo estarmos a fazer para manter o 
concelho limpo, sem o destruir.

EDITorIAL
oLIVEIrAS E ErVAS

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Bio Região da MEG

Rede internacional 
de Bio Regiões

No âmbito da consti-
tuição, planeamen-
to e dinamização 

da Bio Região da Margem Es-
querda do Guadiana (MEG), já 
noticiada pelo “Serpa Informa-
ção”, Serpa irá receber a visita 
do presidente da IN.N.E.R – 
International Network of Eco 
Regions (entidade gestora ao 
nível mundial das bio regiões), 
no próximo dia 27 de junho, um 
momento em que se entrega-
rá a candidatura liderada pela 
Câmara Municipal.

A candidatura surge no âm-
bito do trabalho já realizado 
pelo Município de Serpa, na di-
namização do CCBIO – Centro 
de Competências da Agricultu-
ra Biológica e dos Produtos no 

Modo de Produção Biológico, 
e pretende a integração da Bio 
Região da MEG numa platafor-
ma internacional.

A iniciativa partiu da Câmara 
Municipal de Serpa, e o desafio 
foi criar uma candidatura supra-
concelhia que inclui, para além 
dos cinco municípios da Mar-
gem Esquerda do Guadiana, a 
Associação Rota do Guadiana e 
o Instituto Nacional de Investi-
gação Agrária e Veterinária. I.P.

Uma bio região pretende, 
através da agricultura bioló-
gica, e num território definido, 
criar uma rede de produtores, 
empresas de vários setores, 
agroturismo, turismo de habi-
tação, hotelaria, escolas, as-
sociações e autarquias, crian-

do novas oportunidades de 
promoção e valorização dos 
produtos agrícolas locais certi-
ficados em Modo de Produção 
Biológico, assente em bases 
sustentáveis de produção, ge-
ração de valor e a criação de 
emprego, numa perspetiva 
multifuncional, bem como o 
envolvimento consciente de 
toda a comunidade local. 

Além desta iniciativa, Serpa 
vai participar na I Conferência 
Mundial de Bio Regiões, que 
se realiza em julho e irá efe-
tuar uma visita a uma bio re-
gião europeia, com o intuito 
de troca de experiências e a 
identificação de boas práticas 
com capacidade de replicação 
na MEG.

Sessão de apresentação do projeto UrSA

Recirculação de subprodutos de Alqueva

Apresentação de projeto URSA

Tomé Pires, Presidente da Câmara Municipal 
de Serpa, participou, no passado dia 2 de maio, 
numa ação de apresentação do projeto URSA 
(Unidades de Recirculação de Subprodutos de 
Alqueva), que decorreu na Herdade da Abóbada, 
em Vila Nova de São Bento, promovida pela Edia 
– Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas 
do Alqueva SA.

De referir que a primeira unidade do projeto 
URSA, agora apresentada, conta com financia-

mento aprovado pelo Fundo Ambiental Portu-
guês, no seu programa “Apoiar a Transição para 
uma Economia Circular”, e está a ser desenvolvi-
da pela Edia em parceria com o ISQ-Instituto de 
Soldadura e Qualidade.

O objetivo é criar uma rede de unidades de 
valorização de subprodutos orgânicos por com-
postagem, para produção de fertilizante orgâni-
co, a entregar aos agricultores em troca dos seus 
subprodutos agrícolas.
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Jovens de Serpa 
e Pias participam

Greve 
pelo Clima

Teve lugar, no passado dia 24 de maio, uma 
Greve Estudantil Mundial Pelo Clima. Estudan-
tes de Serpa, de Pias e jovens estrangeiros em 
Erasmus saíram à rua, num alerta global para as 
alterações climáticas.

Em Serpa, os jovens foram recebidos no exte-
rior dos Paços do Concelho pelo vice-presiden-
te da Câmara Municipal de Serpa, num dia em 
que, nem a propósito, decorriam, noutro ponto 
da cidade, as Jornadas da Biodiversidade, pro-
movidas pela Câmara Municipal de Serpa.

Os estudantes dirigiram-se ao Cineteatro Mu-
nicipal, onde se encontraram com Tomé Pires, 
Presidente da Câmara Municipal. O autarca fa-
lou com os manifestantes, ouviu as suas reivin-
dicações, e mostrou-se ao lado das pretensões 
dos jovens, que estão em luta para que o com-
bate às alterações climáticas seja uma priorida-
de governamental.

Cabo Verde

Ministro de visita a Serpa

O ministro do Turismo e Trans-
portes de Cabo Verde, José da 
Silva Gonçalves, esteve em Ser-
pa, no passado dia 13 de maio, 
onde foi recebido pelo Presidente 
da Câmara Municipal, Tomé Pires, 
pelo presidente da Assembleia 
Municipal, João Efigénio, e por 

vários elementos do Executivo.
Uma visita ao Musibéria, ao 

Castelo, ao Museu de Arqueo-
logia e à futura Galeria de Arte 
Contemporânea integraram o 
programa, bem como a apresen-
tação do projeto Serpa Terra For-
te – Promoção e da app Serpa 

Tour. Um jantar, com gastrono-
mia típica alentejana, encerrou a 
visita da melhor forma.

A iniciativa foi promovida pela 
ADPM, e realizou-se no âmbito 
da geminação entre o Municí-
pio de Serpa e o de Brava (Cabo 
Verde).

Projeto Des(COBRE) o teu corpo

Feira dos recursos em junho
As atividades realizadas ao 

longo do ano letivo no âmbito do 
projeto Des(COBRE) o teu corpo 
vão ser apresentadas durante a 
Feira de Recursos, que se reali-

za em Pias, no próximo dia 12 de 
junho.

Esta feira é a última fase do 
projeto piloto Des(COBRE) o 
teu corpo que decorreu, este 

ano letivo, em três salas de 
educação pré-escolar, em Pias, 
com intervenção ao nível da 
prevenção primária do abuso 
sexual.

o governante foi recebido nos Paços do Concelho

Trabalhos realizados numa das turmas do pré-escolar

Manifestação pelo clima em Serpa

Presidente fala com alunos

Alunos de Pias também sairam à rua



junho 2019 | Serpa Informação | 5

notícias
Serpa, Terra Forte 
promoção

Gastronomia, 
cante e
paisagem

Serpa recebeu, no dia 15 de maio, a visita 
de uma comitiva composta por seis bloggers 
e jornalistas da Holanda e da Bélgica, um re-
presentante da Associação para a Promoção 
do Turismo e do Agroalimentar de Portugal e 
um delegado do Turismo de Portugal. 

A iniciativa incluiu uma caminhada até à 
Azenha da Ordem, um almoço com gastrono-
mia típica, em que participou o Executivo da 
Câmara Municipal de Serpa, um momento de 
Cante e uma visita guiada à cidade de Serpa.

Esta deslocação, da responsabilidade da 
Agência Regional de Promoção Turística do 
Alentejo, decorreu no âmbito da candidatura 
Serpa Terra Forte Promoção, uma iniciativa 
da Câmara Municipal de Serpa, cofinanciada 
pelo Alentejo 2020 e Portugal 2020 através do 
FEDER.

O ano de 2019 é um ano 
de viragem no Encon-
tro de Culturas, rea-

lizado em Serpa desde 2004. 
Este ano, o evento que marcará 
o fim de semana de 7 a 9 de ju-
nho, adquire o nome de Festival 
Musibéria – Encontro de Cul-
turas, em que a grande marca 
distintiva do evento é o mundo 
ibérico e a sua influência.

Vão ser três dias de festival, 
em que a cidade de Serpa terá 
vários palcos espalhados por 
locais emblemáticos, onde a 
música de vários países se fará 
ouvir.

O grande objetivo desta 16.ª 
edição do Musibéria – Encontro 
de Culturas é retornar o concei-
to de festa cultural, com enfo-
que na diversidade cultural ibé-
rica, promovendo a inclusão das 
comunidades migrantes. 

A dinamização do Centro His-
tórico de Serpa tem norteado 
a realização deste evento, que 
este ano, ao palco principal ins-
talado na Praça da República, 
juntam-se as Escadas de Santa 
Maria, Castelo, Musibéria, Jar-
dim Municipal, Nora e Casa do 
Cante.

DIA 7 – Espaço Musibéria
No primeiro dia do evento, dia 

7 de junho, os cinco espetácu-
los realizam-se exclusivamente 
no espaço do Musibéria, a partir 
das 18.00 horas.

Todos os artistas que atuam 
neste dia têm uma relação com 
o Musibéria, através do seu pro-
grama de residência artística 
(RAM), da sua programação de 
espetáculos anual ou do seu es-
túdio de som e de publicações 
pela sua editora Respirar de Ou-
vido.

As propostas incluem o ar-
gentino Santiago Arias, que 
apresenta “Bandoneón Criollo”, 

José Valente, com o CD “Ser-
pente Infinita”, Paulo Ribeiro & 
Os Camponeses de Pias lançam 
o CD “É assim… uma espécie de 
cante”, o brasileiro Luiz Gabriel 
Lopes apresenta “Mana” e a 
Orquestra Latinidade, com mú-
sicos de várias nacionalidades, 
lança o CD homónimo.

DIA 8 – Palcos na cidade
No segundo dia de Festival, o 

Jardim Municipal acolhe pelas 
11.00 horas um espetáculo de 
marionetas. Às 16.00 horas, na 
Casa do Cante, é inaugurada a 
exposição de desenho e pin-
tura “Terra Sagrada do Pão”, de 
Flávio Costa. Segue-se a apre-
sentação dos espanhóis Cha-
ranga Si o Ké, com animação 
circulante pelas ruas do centro 
da cidade.

O espanhol Óscar Ibáñez e 
Tribo sobem ao palco das Es-
cadas de Santa Maria, pelas 
19.00 horas, e pelas 20.00 ho-
ras o Palco do Castelo, recebe 
a Companhia de Canto Popular 
que apresenta, pela primeira 
vez ao vivo, o trabalho gravado 
em Serpa. 

A noite termina da melhor 
forma, com um espetáculo de 
Dino d’Santiago, que arreca-
dou as distinções para “Melhor 
Álbum”, “Melhor Artista Solo” e 
“Prémio da Crítica” dos prémios 
Play (Música Portuguesa). Tra-
balhando a tradição cabo-ver-
diana com o peso contempo-
râneo da eletrónica com cunho 
de Lisboa, Dino D` Santiago tem 
recebido as mais elogiosas crí-
ticas ao seu álbum de “Mundu 
Nôbu” (SONY). Além do Festival 
Musibéria – Encontro de Cultu-
ras, estão já anunciados espe-
táculos deste artista no Super 
Bock Super Rock, NOS Prima-
vera Sound (Porto), MED (Loulé) 
e FMM (Sines).

DIA 9 – Animação variada
O último dia do festival inicia-

se com um workshop intitulado 
“Do Lixo se Faz Música”, que visa 
a construção de instrumentos 
musicais com materiais reciclá-
veis, no Jardim Municipal, pelas 
11.00 horas.

Pelas 16.00 horas, o espaço 
Nora recebe o Projeto Intercul-
turalidades, onde as comuni-
dades migrantes terão espaço 
para divulgar alguns aspetos 
das suas culturas de origem.

A partir das 18.00 horas, a 
Praça da República recebe “En-
tre Mundos”, uma performan-
ce de teatro físico, objetos e 
formas animadas, envolvendo 
marionetas de grande dimen-
são, que, cruzando técnicas 
de construção e manipulação, 
convida a redescobrir e relem-
brar as perspetivas, formas e 
dimensões da visão de uma 
criança.

Os brasileiros Jhon Douglas e 
Jungle Boys vão dar vida ao pal-
co das Escadas de Santa Ma-
ria, pelas 19.00 horas, seguido 
da galega Uxía, acompanhada 
pelo Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa, no 
Palco do Castelo, pelas 22.00 
horas.

O Festival Musibéria – Encon-
tro de Culturas termina com 
a atuação de um músico que 
dispensa apresentações, Pedro 
Abrunhosa, acompanhado pe-
los Comité Caviar, traz a Serpa 
o álbum “Espiritual”.

Estão aqui reunidos os novos 
ingredientes para fazer renascer 
o Encontro de Culturas, agora 
Festival Musibéria – Encontro 
de Culturas, que se espera que 
volte a encher Serpa, as suas 
ruas e estes novos palcos.

A organização cabe à Câmara 
Municipal de Serpa e ao Musi-
béria.

Musibéria – XVI Encontro de Culturas

O mundo ibérico em Serpa

Almoço convívio

Confraternização em ambiente descontraído
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Mês da Prevenção 
dos Maus Tratos

Campanha 
do Laço Azul 

Várias localidades do concelho de Serpa 
assinalaram no passado dia 30 de abril, com a 
realização de um laço azul humano, o Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos na Infância. “Serei 
o que me deres… que seja Amor”, foi o lema 
escolhido e ao qual a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJ) de Serpa, bem 
como outras entidades, se associaram.

Laço Azul em Serpa

Erasmus

Visita a Serpa
No dia 21 de maio foi recebida, na Câmara 

Municipal de Serpa, uma comitiva no âmbito 
do Projeto Educativo Europeu Erasmus + Melt, 
composta por professores e alunos oriundos 
de Itália, Lituânia, Inglaterra, Malta e País Bas-
co Francês, num total de 31 pessoas.

O Presidente do Município, Tomé Pires, e a 
vereadora da Cultura, Odete Borralho, deram 
as boas vindas e apresentaram o município, 
destacando as vantagens de viver e estudar 
no nosso concelho.

Exposição sobre “Lixo Marinho” 

Um alerta global
Serpa recebe, entre 15 de 

maio e até 21 de junho, a expo-
sição “Lixo Marinho – Um pro-
blema global”. Promovida pela 
Associação Portuguesa do Lixo 
Marinho (APMM), a exposição foi 
inaugurada no dia 15 de maio, no 
Cineteatro Municipal, contando 
com a presença do vice-presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa, Carlos Alves, e do verea-
dor Francisco Godinho.

Esta exposição, aborda uma 

problemática global, que cada 
vez afeta mais a vida e a saúde 
das populações: o lixo que exis-
te nos mares e oceanos, e pre-
tende criar nos visitantes uma 
maior consciência para esta te-
mática, dar a conhecer a origem 
do problema, o impacto do lixo 
marinho nos ecossistemas e nas 
pessoas, e vai um pouco mais 
longe, ao desafiar o visitante a 
encontrar soluções que estejam 
ao seu alcance.

Neste sentido, e tendo em 
conta que as gerações mais no-
vas podem vir a alterar compor-
tamentos futuros, a Câmara Mu-
nicipal de Serpa convidou todos 
os alunos das escolas do con-
celho a visitarem a exposição, 
lançando-lhe também o desafio 
de procurar contributos para mi-
nimizar este problema de escala 
mundial.

n

Para visitar até dia 21 de junho, no Cineteatro Municipal

A-do-Pinto e Vales Mortos

Fecho de escolas 
preocupa Executivo

A Câmara Municipal de Serpa foi informada pelo 
Ministério da Educação que a Escola Primária de A-
do-Pinto (pré-escolar e primeiro ciclo), bem como 
o pré-escolar de Vales Mortos podem vir a encerrar 
já no próximo ano letivo. Esta decisão que está nas 
mãos do ministério, está dependente do número 
de crianças matriculadas. O Executivo manifesta-
se contra.

Odete Borralho, vereadora da Câmara Municipal 
de Serpa, já manteve reuniões com a direção re-
gional de educação, com os pais e encarregados 
de educação das duas localidades e ainda com 
a direção dos dois agrupamentos de escolas do 
concelho, sendo que o Executivo já se pronunciou 
frontalmente contra o encerramento de quaisquer 
níveis de ensino destas escolas e tudo irá fazer 
para evitar este encerramento.

Para o Executivo esta possibilidade levantada 
pelo Ministério segue “critérios cegos” e não par-
ticulariza situações como as que se vivem nestas 
duas localidades do concelho, em que o encer-
ramento das escolas pode vir a ditar mais deser-
tificação. Para o Executivo, as escolas ainda são o 

grande polo de desenvolvimento das localidades 
e das próprias famílias. Por outro lado, o Executivo 
defende que a deslocação de crianças do pré-es-
colar para outras escolas não é a melhor solução, 
até porque como não é de frequência obrigatória, 
e por isso muitas crianças deixarão de o frequentar.

A garantia que fica é que a Câmara Municipal de 
Serpa, e apesar de não ser uma decisão sua, está 
contra o encerramento de escolas e outros servi-
ços públicos, que servem as populações, e não irá 
medir esforços para os defender.

Grupo de alunos e professores recebidos na Câmara

A-do-Pinto: reunião com encarregados de educação
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Entre 1 e 24 de maio, 
Serpa acolheu o Mês 
Sénior, promovido pela 

Câmara Municipal de Serpa, 
com diversas atividades dirigi-
das aos seniores do concelho.

A atividade física, com a rea-
lização de aulas de ginástica 
dirigidas a esta faixa etária ti-
veram lugar em vários locais e 
foram um sucesso.

No passado dia 3, decorreu 
um encontro de Academias/

Universidades que culminou 
num almoço convívio no exte-
rior da Academia Sénior, muito 
animado.

Outro dos momentos altos do 
Mês Sénior foi a realização do 
encontro de Fit Sénior (no dia 7 
de maio), no qual participaram 
aproximadamente 370 pessoas, 
oriundas do concelho de Serpa 
e de diversos concelhos. 

Também o passeio a Santia-
go do Cacém, que decorreu no 

dia 10 de maio e o Baile da Pi-
nha, que encerrou o Mês Sénior 
(no dia 24), foram bastante par-
ticipados.

Da programação, de destacar 
ainda a realização de sessões 
técnicas, ações de sensibiliza-
ção e prevenção sobre o en-
velhecimento ativo e geriatria, 
abertas, mas dirigidas em es-
pecial a famílias, cuidadores e 
outros técnicos.

n

Atividades para todos os gostos

Mês Sénior em Serpa

Apresentação do livro “Memórias de infância”

Academia faz 10 anos
A Academia Sénior de Serpa comemora 

este ano 10 anos de existência. Para celebrar 
esta data estão previstas várias atividades 
até ao final do ano.  Incluído neste programa 
esteve o lançamento do primeiro livro com 
chancela da Academia Sénior, apresentado 
no passado dia 22 de maio, na Casa do Cante. 
“Memórias de Infância” é uma publicação de 
textos produzidos pelos alunos da Academia 
Sénior, em que partilham com o público his-
tórias, vivências e memórias que os marca-
ram em tenra idade e que perduram até hoje. 

Eco-hortas

Assinatura 
de protocolos 

Nos dias 11 de abril e 8 de maio procedeu-
se às assinaturas de 10 contratos de utilização 
das eco-hortas das Carapuças. O vereador 
Francisco Godinho representou o Município. 

Curso de Mestrado

Gestão 
Sustentável 
de Espaços 
Rurais 

No âmbito de uma parceria em curso com 
a Universidade do Algarve, o Município de 
Serpa apoia a realização do Curso de Mestra-
do em Gestão Sustentável de Espaços Rurais 
no ano letivo de 2019-2020. Este curso fun-
ciona em regime de ensino à distância, com 
sessões da componente prática e seminários 
temáticos presenciais a decorrer em Serpa, 
contando com o seu espaço rural como labo-
ratório vivo.

O curso é lecionado pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade do Al-
garve em parceria com a Faculdade de Eco-
nomia da mesma Universidade e com o Insti-
tuto Politécnico de Beja e tem como objetivo 
formar especialistas com capacidade de or-
denar o espaço rural e gerir os recursos de 
forma sustentável. 

Momento em que se firmou o protocolo

Aula de ginástica descentralizada Almoço convívio com várias Academias

Grupo que participou no passeio a Santiago do Cacém Baile da Pinha
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notícias notícias
De 17 a 19 de maio 

3.ª Festa do Livro de Serpa (FLiS) 
A FLiS – Festa do 

Livro de Serpa 
voltou a reali-

zar-se em Serpa no fim de 
semana de 17 a 19 de maio. 
Uma festa que anualmen-
te semeia estórias, alegria, 
livros e encontros, e que 
contou no dia da sua inau-
guração com a presença de 
mais de 400 crianças das 
escolas do concelho.

Organizada pela Câmara 
Municipal de Serpa, a FLiS, 
que decorreu no jardim da 
Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, contou 
no seu programa com uma 
feira do livro, exposições, 
ateliês, performances e es-
petáculos. 

Enano, o palhaço que 
pretende mudar o mun-
do a rir; Rodolfo Castro, o 

“pior contador de histórias 
do mundo”; a Monda, três 
amigas que trazem poesia, 
contos e canções tradicio-
nais portuguesas e, para os 
bebés, melodias de “aca-
lantar”; Margarida Botelho, 
uma “arte-educadora”; o 
Atelier Ser, com uma ofici-
na de serigrafia transporta-
da em bicicleta para com-
por um manifesto coletivo; 

Cristina Viana, conhecida 
por “Cristina Faz”, com o seu 
ateliê ambulante de dese-
nho ao vivo que se chama 
“Má Cara”; a Of Produções, 
que animou o jardim com 
bolhas de sabão gigantes; 
oficinas de artes plásticas 
orientadas por Romana 
Vieitas; e, para um públi-
co jovem adulto, oficinas 
e conversas dirigidas pela 

ilustradora Ana Biscaia, fo-
ram alguns dos momentos 
que o público pode assistir 
nestes três dias. 

No dia 18, Dia Internacio-
nal dos Museus, a FLiS saiu 
da biblioteca e assinalou a 
data com um espetáculo 
noturno no Castelo, “O Baile 
dos Candeeiros”, produzido 
pela associação cultural 
Radar 360.º.
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notícias
De 17 a 19 de maio 

3.ª Festa do Livro de Serpa (FLiS) 
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cultura
Magia e Stand-Up Comedy

Atividades da 
Semana da Criança

A última semana do mês de maio fi-
cou marcada no concelho de Serpa, por 
diversas atividades dirigidas aos mais 
novos, com a realização de vários es-
petáculos de magia e stand-up come-
dy, nomeadamente na Escola Básica de 
Brinches, Escola Básica de Pias, Escola 
Básica de Vale de Vargo,  Jardim Munici-
pal de Vila Verde de Ficalho, Escola Bá-
sica de Vila Nova de São Bento, Escola 
Básica de A-do-Pinto, Creche Jardim de 
Infância N. Sr.ª da Conceição, Centro Es-

colar de Serpa e Escola Básica de Vales 
Mortos. 

Associado a este programa, decorre-
ram também várias iniciativas desporti-
vas no âmbito do evento Dias do Atletis-
mo, no Parque Desportivo de Vila Nova 
de São Bento, dirigidas aos alunos do 
1.º ciclo de Vila Nova de São Bento, Vila 
Verde de Ficalho e A-do-Pinto, Parque 
Desportivo de Serpa e Parque Despor-
tivo de Pias, para alunos do 1.º ciclo de 
Pias e Vale de Vargo.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Ferro de engomar 
tradicional

O ferro de engomar tradicional, de uso maioritariamen-
te doméstico, era também um utensílio indispensável no 
ofício de costureira e alfaiate.

O material utilizado é o ferro fundido. A sua forma é 
quase um paralelepípedo de base triangular, composto 
por duas partes e uma “pega”. Numa das partes, apresen-
ta um depósito para introduzir as brasas e duas meias luas 
para extrair as cinzas que assentam no fundo do objeto. 
Na outra parte, a tampa de abertura, é marcada por en-
talhes na extremidade, para entrada do ar. A abertura do 
compartimento das brasas é feita na parte frontal do ferro 
através do movimento da ave que simula figuras de plan-
tas e animais. A asa, ou pega, acoplada à tampa, também 
em ferro fundido, possui diversos elementos decorativos 
de baixo-relevo, criando formas de diferenciação e embe-
lezamento da peça. A pega manual é revestida em madei-
ra, grande isolante, para proteção das mãos. 

Diz-nos a tradição oral “Era quase como um castigo 
passar a ferro nos meses de verão”, exigindo sempre um 
grande esforço operativo até o ferro atingir a tempera-
tura adequada, esta era aferida através da sensibilidade 
prática de quem detinha este domínio e onde a mão era 
orientada, não por um simples ato gestual, mas por um 
saber de competências e preceitos, que atravessaram ge-
rações, mas que perduram nos nossos dias, com outros 
tipos de ferros de engomar.

Ferro tradicional, para engomar roupa, aquecido a carvão.

Peça oferecida por Ana Maria Guerreiro ao Museu Municipal de 
Etnografia de Serpa

Casa do Cante recebe exposição

“Senhora de Mim”
A Casa do Cante recebeu entre os dias 

3 e 31 de maio, a exposição “Senhora de 
Mim”, uma produção do Movimento De-
mocrático das Mulheres (MDM), que jun-
tou 12 mulheres, entre artistas, curadoras, 
designer e responsáveis, especificamente 
para este evento. 

A exposição que já esteve em outros 
concelhos, conta com várias peças, de 
oito artistas da região, nomeadamente de 
Ana Carla Faísco, Carmem Simão, Cláu-
dia Sofia Dias, Margarida de Araújo, Ná-
dia Torres, Paula Estorninho, Rita Cortês e 
Susa Monteiro.

Momento da inauguração da exposição

Espetáculo na escola de Brinches



junho 2019 | Serpa Informação | 11

cultura
Galeria Municipal de Arte Contemporânea

Abertura marcada 
para 15 de junho
A Galeria Municipal de Arte Contemporâ-

nea (GMAC) abre as suas portas no pró-
ximo dia 15 de junho, sábado, pelas 17.00 

horas. A nova Galeria Municipal localiza-se em 
pleno Centro Histórico, na Rua Pedro Anes, local 
onde funcionou o espaço internet.

Trata-se de um projeto do Município que pre-
tende, com este novo espaço, mostrar ao público 
em geral a diversa e vasta coleção de obras de 
arte de que é proprietário e que até aqui não esta-
va completamente disponível. 

A coleção, adquirida ao longo de quatro dé-
cadas, é composta por um vasto número de tra-

balhos de qualidade, inclui obras de muitos ar-
tistas consagrados, mas também de amadores 
de prestígio e com assinalável qualidade, dando 
destaque a artistas locais, como Manuel Bentes, 
Francisco Relógio, António Réu, Bento Sargento, 
Leandro Sidoncha entre outros.

A GMAC terá expostas obras de pintura (a óleo 
e em acrílico), gravuras (serigrafia e litografia), 
trabalhos em técnicas mistas, esculturas (pedra, 
metal, madeira e mistas), fotografia e multimédia 
(vídeo-art), tudo disponível para visitar a partir de 
15 de junho.

A entrada é gratuita.

Musibéria

Abril 
foi de dança

A dança predominou nas atividades do Mu-
sibéria nos meses de abril e maio. No dia 24 
de abril — véspera do dia da Revolução dos 
Cravos — realizou-se a oficina “Um corpo, um 
plâncton ou qualquer outra coisa que quiser-
mos inventar”, pela bailarina Josefa Pereira, 
que explorou a experimentação do corpo a 
partir de princípios básicos da anatomia, tais 
como estrutura óssea, peso, volume, laterali-
dade e frontalidade. O dia 27 de abril teve dois 
momentos: o espetáculo “Hidebehind”, de Jo-
sefa Pereira, no Auditório Musibéria, no qual a 
criadora apresentou um solo que explorou ex-
tremos aparentemente opostos: frente e trás, 
começo e fim, presença e ausência, realidade 
e ficção, humano e inumano, norte e sul. Nes-
sa noite, decorreu uma mostra do Laboratório 
de Flamenco Musibéria, orientado pela pro-
fessora Teresa Godinho, no Palco Avenida, na 
36.ª edição da Ovibeja. 

No dia 29 de abril, assinalou-se o Dia Inter-
nacional da Dança, com uma aula aberta no 
Jardim Municipal de Serpa, sob orientação da 
professora do Musibéria, Bárbara Faustino.

Em maio, nova jornada dupla no dia 25: 
primeiro, a oficina de dança “N-Osso”, pela 
bailarina e coreógrafa Bárbara Faustino, que 
prosseguiu o programa do trimestre anterior 
no qual se estudou o peso, as quedas e o con-
tacto; N-Osso procurou buscar, do ponto de 
vista técnico, o retorno ao centro de leveza do 
corpo: o nosso centro emocional. Terminada a 
oficina, houve lugar para o espetáculo de mú-
sica “Paisagem musical ibero-argentina para 
cordas”, pelo trio de violoncelistas e vozes 
argentino constituído por Ailín Gazzo, Eugenia 
Menta e Mauro Gentile. Foram interpretados 
temas clássicos argentinos e peças de jovens 
compositores.     

n

Dia Internacional dos Museus

Visita Pedagógica em Ficalho
O Dia Internacional dos Museus celebrou-se no 

passado dia 18 de maio. Em Serpa a efeméride foi 
assinalada no dia 16, com uma visita pedagógica 
ao Núcleo Museológico de Ficalho, dirigida ao gru-
po de pré-escolar de Vila Verde de Ficalho (Ativi-
dades de Animação à Família - Prolongamento de 
horário).

No dia 18 de maio, a Noite Europeia dos Museus 
recebeu, no Castelo de Serpa, o espetáculo “O Bai-
le dos Candeeiros”, no âmbito do programa da 3.ª 
Festa do Livro de Serpa (FLiS). 

n Crianças de Ficalho visitam Núcleo Museológico

Espetáculo de dança “Hidebehind” de Josefa Pereira

A Galeria abrirá ao público a 15 de junho
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desporto

Teve lugar no passado dia 25 
de maio mais uma edição da 
Rota das Azenhas, uma iniciativa 
promovida pela Câmara Munici-
pal de Serpa que visa fomentar 

a prática de hábitos saudáveis.
A partida fez-se dos Moi-

nhos Velhos (Brinches), por 
um percurso de dez quilóme-
tros, até ao Moinho da Amen-

doeira, em Serpa.
Os canoístas disfrutaram de 

um percurso com paisagens 
deslumbrantes.

n

Rota das Azenhas 

Descida do rio em canoa

Ténis de mesa 

Permanência 
na 2.ª divisão 

rio Guadiana foi pano de fundo desta atividade

Terminou no último fim de semana o Cam-
peonato Nacional da 2.ª Divisão de Honra e 
as equipas alentejanas do Luso Serpense e 
da Casa do Povo de Serpa garantiram a per-
manência nesta prova para a próxima época. 

Se a Casa do Povo de Serpa vai para a se-
gunda época consecutiva nesta divisão, já 
o Luso Serpense vai participar pelo 22.º ano 
ininterrupto. Esta equipa é, a nível nacional, 
a que tem mais participações seguidas nes-
ta competição.

No último jogo do campeonato realizou-
se o dérbi entre o Luso Serpense e a Casa 
do Povo de Serpa, com a vitória a sorrir para 
o Luso por 4-1, o que permitiu a esta equipa 
classificar-se em 5.º lugar, atrás de CTM de 
Lagos, Top Spin de Sintra, Benfica “B” e V. 
Setúbal e à frente de Sporting “B”, Sebastia-
nense dos Açores, Casa do Povo de Serpa 
(8.º lugar), Ega de Condeixa a Nova e Cate-
dráticos de Lisboa.

Entretanto decorreram em Viana do Alen-
tejo os Campeonatos Associativos Indivi-
duais de Seniores, de Juniores, de Infantis e 
de Iniciados, com o total domínio dos atletas 
serpenses.

Em Seniores, o atleta de Serpa, Edilson 
Rodrigues, foi mais forte, vencendo na final 
António Falé, dos Vianenses. Em 3.º lugar fi-
cou João Trindade, da CP Serpa, e o 4.º lugar 
foi para João Mourão, do Luso Serpense.

Em Juniores o campeão foi Tiago Ventura, 
da Casa do Povo de Serpa, logo seguido do 
atleta Diogo Matos, dos Salesianos de Évo-
ra. O 3.º lugar foi para Tiago Mourão, tam-
bém da Casa do Povo de Serpa. Em Infantis 
venceu António Rosendo, logo seguido por 
Carlos Nunes, Santiago Coelho e Gonçalo 
Silva, todos do Luso Serpense. Em Iniciados 
o campeão foi Carlos Nunes e o vice-cam-
peão foi Santiago Coelho, ambos do Luso.

Durante o mês de junho irá realizar-se o 
campeonato referente à classe de cadetes.

n 

Atletismo

Escalada de S. Gens
Realizou-se no dia 19 de 

maio, em Serpa, a final do Tor-
neio das Freguesias em atletis-
mo e a Escalada de São Gens, 
tendo participaram nas duas 
provas 69 atletas.

No Torneio das Freguesias 
em Atletismo, os lugares do 

pódio, por equipas, foram ocu-
pados por Vila Nova de São 
Bento, Vila Verde de Ficalho e 
Serpa, respetivamente. 

Na escalada, os vencedores 
por equipas foram o Beja Atléti-
co Clube, seguido pelo Núcleo 
Desportivo e Cultural de Ode-

mira e pelo Núcleo de Atletis-
mo e Recreio de Messejana. Os 
primeiros a alcançar a meta, 
na prova de escalada foram os 
atletas João Cruz (BAC), Plácido 
Jesus (CPARM) e Carlos Papa-
cinza (BAC). 

n 
Equipas locais com bons resultados

Crianças participam na corrida
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desporto
No dia 18 de maio, com almoço na sede

Luso festejou centenário 

O Luso tem 100 anos! A celebração desta data notável 
realizou-se no dia 18 de maio, com um almoço que 
reuniu 100 associados na sede da Sociedade Luso 

União Serpense, situada no coração da cidade. Apesar do ritual 
que assinala o aniversário se efetuar anualmente desta forma, o 
almoço deste ano teve um sabor especial — não só pela quali-
dade da ementa, mas sobretudo pelo simbolismo de se estar a 
repetir, pela centésima vez, o que Manoel de Jesus Gentil Vala-
das (presidente da Assembleia Geral), Emídio Augusto da Silva 
(presidente da Direção) e José Eduardo d’Almeida (Tesoureiro), 
entre muitos outros, fizeram em 1919. 

Foi uma festa que reuniu os membros mais antigos do clube, 
tais como Vítor Raposo, sócio n.º 1, que se inscreveu no clube 
em 1949 — há 70 anos! — e João Cavaco, o sócio n.º  2, que 
pertence ao Luso desde 1950. Mas também havia jovens, entre 
os quais atletas das secções de Ténis de Mesa, acompanha-
dos pelo seu “eterno” responsável, o professor Carlos Azedo, 
de BTT e de futebol, modalidade que atualmente se encontra 
suspensa.

As honras da casa foram feitas por António Gonçalves, atual 
presidente da Assembleia Geral, dirigente que integrou a restri-
ta lista dos homenageados do centenário: os sócios que com-
pletaram 50 anos de filiação este ano, isto é, que viveram inten-
samente metade da longa vida do Luso Serpense. Pela mesma 
razão também foram distinguidos Valdemar Lamúria, António 
Canhita, Frederico Borralho, Joaquim Flores e Domingos Fabe-
la, pai do presidente da Direção em exercício, Rui Fabela.

Bom anfitrião, como sempre, o Luso convidou outras entida-
des para partilharem a festa. Desde logo a Câmara Municipal 
de Serpa, que se fez representar pelo Presidente Tomé Pires, 
também a União das Juntas de Freguesia de Serpa, Sociedade 
Filarmónica de Serpa, FC Serpa, Casa do Povo, Agrupamento 
de Escolas e Serpa, Casa do Benfica (cujos sócios festejariam, 
horas depois, o 37.º título nacional de futebol) e, como não po-
dia deixar de ser, a Confederação das Coletividades.   

As celebrações estenderam-se pela tarde fora, como era 
de esperar. Mas, mais importante do que ter assinalado a data 
histórica do centenário, foi ter a sede do clube aberto no dia 
seguinte, e em todos os demais (com exceção das segundas-
feiras), para acolher os muitos sócios e amigos que ali se jun-
tam diariamente para confraternizarem. Ao mesmo tempo, lá 
voltaram aos treinos os brilhantes atletas de ténis de mesa e os 
magníficos ciclistas de BTT e, enquanto se espera que a secção 
de futebol volte a formar uma equipa, aguarda-se pelo desem-
penho da marcha popular do Luso, que regressou à atividade 
após duas décadas e meia de paragem. 

Viva o Luso!     

Almoço com casa cheia: 100 sócios nos 100 anos

João Cavaco e Vitor raposo, os sócios mais antigos

Presidente da União de Freguesias e da Câmara Municipal à conversa com António GonçalvesBolo de aniversário



14 | Serpa Informação | junho 2019

obras no concelho 
SEGURANÇA EM OBRA

Equipamento 
de Proteção 
Coletiva
Guarda Corpos

O principal objetivo da sua utilização é a mini-
mização do risco de queda em altura e, em si-
multâneo, a delimitação do espaço de trabalho 
ou de circulação dentro da obra.

Devem ser utilizados em:

- Bordaduras de lajes

 

obra do Mercado Municipal

- Aberturas de vãos

- Bordaduras de plataformas de trabalho em 
altura, tais como andaimes, plataformas de ele-
vação e bailéus, sendo que nestes dois últimos 
os guarda corpos já fazem parte do próprio equi-
pamento.

obra da Torre do relógio

- Escadas de acesso a áreas técnicas.

Os Guarda Corpos podem ser rígidos, feitos de 
tubos, barras, perfis metálicos ou tábuas e com-
postos por perfis de fixação para as travessas. 
Estas devem ser colocadas a 45 centímetros ou 
1 metro do pavimento e devem ser resistentes a 
uma carga horizontal de um Kilonewton.

Existem ainda Guarda Corpos flexíveis, com-
postos por perfis de fixação e redes.

Os Guarda Corpos nas bordaduras das lajes 
e aberturas de vão devem ser pintados de cor 
vermelhas e brancas, conforme as fotos acima, 
sendo estas as cores que se utilizam na sinali-
zação de obstáculos, locais perigos e vias de 
circulação.

Porque os EPC têm cariz permanente, não de-
pendem da vontade de um indivíduo e abrangem 
vários trabalhadores e visitantes, são prioritários 
sobre os equipamentos de proteção individual.

Moções

Moção 
Sobre o 1º de Maio

Neste 1º de Maio assinalamos mais 
um aniversário dos acontecimentos 
de Chicago, que estiveram na ori-
gem do 1º de Maio, Dia Internacional 
do Trabalhador. Uma jornada de luta 
pela redução da jornada de trabalho 
para as 8 horas, violentamente repri-
mida pelas autoridades dos Estados 
Unidos da América, que assassi-
naram dezenas de trabalhadores e 
condenaram à forca dirigentes sin-
dicais.
Uma data que homenageia também 
as mulheres e homens deste país 
que, durante a ditadura fascista, lu-
taram pela liberdade e por melhores 
condições de vida e de trabalho, por 
emprego com direitos, salários e ho-
rários dignos.
Mulheres e homens que, hoje, conti-
nuam a bater-se para afirmar os va-
lores de Abril e a defender a Cons-
tituição da República Portuguesa, 
cujo 43º aniversário também assina-
lamos.
Nos últimos anos, o papel de milha-
res de homens e mulheres, trabalha-
dores e trabalhadoras, foi determi-
nante para combater e condicionar 
a política de direita, de austeridade 
a qualquer custo e decisiva para a 
derrota eleitoral destas políticas.
Hoje, num quadro político nacional 
diferente, que já ditou, ainda que 
limitadas, visíveis alterações, é um 
imperativo a reivindicação de novos 
avanços que permitam o desenvol-
vimento do país. Urge reforçar a luta 
por mais salários, pelo fim da preca-
riedade, pelo direito à contratação 
coletiva e por horários dignos.
A Assembleia Municipal de Serpa, 
reunida a 30 de abril de 2019, deli-
bera:
1. Saudar todos os trabalhadores 
portugueses, nomeadamente: os 
trabalhadores da autarquia e as suas 
organizações representativas, na 
passagem de mais um 1º de Maio, 
manifestando-lhes solidariedade 
com a luta por eles desenvolvida e 
os trabalhadores agrícolas envolvi-
dos nas tarefas sazonais que tam-
bém no Concelho de Serpa muitas 
vezes são explorados e mantidos em 
condições sub-humanas.
2. Saudar os trabalhadores e a ju-
ventude pelo seu envolvimento na 
preparação e organização das co-
memorações do dia 1º de Maio de 
2019 numa ação pela afirmação de 
um Portugal de progresso, livre e so-
berano ao serviço do seu povo;
3. Enviar esta Moção para: Presi-
dente da Republica; Presidente da 
Assembleia da República; Grupos 
Parlamentares da Assembleia da 
República; Governo; CGTP-IN; UGT; 
STAL; e aos órgãos de comunicação 
social.

Moção apresentada pelos eleitos da 
CDU e aprovada, por maioria, com 
a abstenção do eleito da coligação 
“Serpa Precisa de Todos” -  PSD/CDS 
e os votos a favor da CDU e PS

¨¨¨¨¨
Moção
Pela reposição das freguesias

O processo de agregação/extinção 
de centenas de freguesias, concre-
tizado com a Lei nº 11-A/2013, inse-
riu-se num objetivo mais amplo de 
liquidação do poder local democrá-
tico, conquista do 25 de Abril, consa-
grada na Constituição da República 
Portuguesa.
A extinção/agregação das fregue-
sias, à semelhança do que suce-

deu com outros serviços públicos, 
inseriu-se num processo mais am-
plo de reconfiguração do Estado, 
redução do número de trabalhado-
res, concentração e centralização 
de serviços. Tal medida significou 
a eliminação de milhares de elei-
tos autárquicos, maior afastamento 
entre eleitos e eleitores, maiores 
dificuldades na resposta aos proble-
mas e anseios das populações, des-
virtuamento do papel e função das 
freguesias na organização do poder 
local, entre outras perdas.
Ao contrário do que muitas vezes foi 
repetido, a reforma administrativa 
territorial autárquica não trouxe pou-
pança ao Estado, resultando mesmo 
em muitas situações, em encargos 
acrescidos para as freguesias.
A reforma administrativa imposta, 
sem consideração da opinião das 
freguesias e das populações, agra-
vou os principais problemas com 
que se confrontam as freguesias.
Uma verdadeira reforma administra-
tiva só pode ser concretizada com a 
real participação e envolvimento dos 
eleitos locais e das populações.
Num momento em que tanto se in-
voca a proximidade em nome da 
“descentralização”, não faz sentido 
que se mantenha adiada a reposição 
das freguesias extintas, elas mesmo 
um elemento essencial da proximi-
dade e resolução dos problemas 
das populações.
Assim, a Assembleia Municipal de 
Serpa, reunida a 30 de abril de 2019, 
delibera:
1. Lamentar os sucessivos adiamen-
tos das decisões necessárias à repo-
sição das freguesias extintas contra 
a sua vontade;
2. Reclamar dos Grupos Parlamen-
tares da Assembleia da República a 
aprovação das medidas legislativas 
necessárias à reposição de fregue-
sias, ainda nesta legislatura, de acor-
do com a vontade das populações e 
dos respetivos órgãos autárquicos.
3. Enviar esta Moção para: Presi-
dente da República; Presidente da 
Assembleia da República; Grupos 
Parlamentares da Assembleia da 
República; Primeiro-ministro; Câma-
ra Municipal de Serpa; Freguesias 
do Concelho de Serpa; Assembleias 
de Freguesia do Concelho de Serpa; 
ANMP; ANAFRE; e aos órgãos de co-
municação social.

Moção apresentada pela CDU e pro-
vada, por maioria, com a abstenção 
do eleito da Coligação “Serpa Precisa 
de Todos” - PSD/CDS e os votos a fa-
vor da CDU e PS

¨¨¨¨¨
Moção
Pelo direito ao transporte público 
mais barato e acessível

A consagração de um programa diri-
gido à redução tarifária (PART) na Lei 
do Orçamento do Estado para 2019 
constitui um avanço de inegável sig-
nificado. Não se trata apenas de um 
passo na garantia ao direito à mo-
bilidade e ao uso do transporte pu-
blico, mas também uma medida de 
grande alcance e importância para 
os trabalhadores, e a população em 
geral, com repercussões diretas nos 
seus rendimentos.

Preço máximo do passe social in-
termodal - seja qual for a forma 
concreta deste título de transporte 
– de 40 euros no âmbito da comu-
nidade Intermunicipal e de 30 euros 
nos limites de cada município é um 
objetivo que se impõe concretizar 
também no território desta região. A 
que se deve adicionar o objetivo de 
assegurar a gratuitidade de uso para 
menores de 12 anos, a redução em 
50% para a população com mais de 

65 anos e a implementação do pas-
se família.

A CDU orgulha-se de com a sua in-
tervenção ao longo de anos, a par 
com a luta dos utentes, ter prosse-
guido este objetivo em particular 
nas áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto, onde se lutou pelo alarga-
mento de um título de transporte 
já existente, o Andante no Porto e o 
Passe Social Intermodal em Lisboa. 
Mas como também desde o primei-
ro momento em que ganhou forma e 
concretização este objetivo se subli-
nhou que esta medida deve ser alar-
gada a todo o País. Foi nesse sentido 
que o PCP interveio na discussão do 
Orçamento do Estado tendo pro-
posto e feito aprovar um reforço de 
21 milhões de euros à verba inicial-
mente inscrita bem como uma ex-
plicitação mais clara da abrangência 
nacional desta medida.

Considerando estes factos e tendo 
presente que cabe aos municípios 
e às comunidades intermunicipais a 
responsabilidade de dar concretiza-
ção prática a esta medida;
Considerando que para lá das ver-
bas inscritas no PART, que carecem 
de reforço no futuro próximo, os mu-
nicípios podem e devem considerar 
a afetação de meios não só à redu-
ção do tarifário como ao alargamen-
to da oferta, a Assembleia Municipal 
de Serpa delibera:

1. Incumbir a Câmara Municipal de 
promover os procedimentos neces-
sários para garantir que no território 
do seu município e no da Comunida-
de Intermunicipal o preço máximo 
do Passe para uso da rede de trans-
porte público seja respetivamente 
de 30 e 40 euros;

2. Garantir o seu uso em toda a rede 
e em todos os operadores, públicos 
ou privados de transporte público, 
assegurando ainda a sua extensão 
gratuita até aos 12 anos e a redução 
para a população com mais de 65 
anos;

3. Intervir no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal para que as desloca-
ções em linha, que envolvam o ter-
ritório de Comunidades contíguas, 
tenham uma redução de preço cor-
respondente à que cumulativamen-
te vigore no território abrangido;

4. Incentivar a Câmara Municipal 
para que, no âmbito da aplicação do 
PART e em particular no processo de 
renovação do concurso para a pres-
tação de serviço público, proceda, 
em articulação com a Comunidade 
Intermunicipal, ao aumento da ofer-
ta disponível;

5. Exigir da Administração Central, e 
do governo em particular, as medi-
das que visem:

I)  Aplicar o regime de redução tarifá-
ria agora inscrito em Lei de OE;
II) Garantir que o OE para 2020 con-
solide e amplie os montantes afec-
tos ao PART, quer por via da sua 
correspondência à anualização da 
medida, quer por via do reforço real 
de meios financeiros;
III) Reforçar a oferta ferroviária, no 
imediato pela contratação de traba-
lhadores que assegurem a partir da 
EMEF a reparação de material circu-
lante, e a médio prazo pela aquisi-
ção de comboios, eletrificação, mo-
dernização e expansão da rede.

Moção apresentada pelos eleitos da 
CDU na sessão de 30 de abril de 2019 
e aprovada por maioria dos presentes, 
com a abstenção dos eleitos do PS e 
os votos a favor dos eleitos da CDU
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|referente ao mês de maio| obras no concelho
Brinches

> Caminhos, reparação

Pias
> Rua António Sérgio, pintura de muro e 

melhoramento da rede de águas pluviais

> Rua José Machado Moreira Rita, 
execução de muro 

> Caminhos, reparação

> Arruamentos, reposição em calçada 

Serpa
> Zona Sul, execução de infraestruturas e 

arranjos exteriores

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Piscina Municipal Coberta, requalificação 
dos balneários

> Arruamentos, reparação em calçada

> Ecopontos, instalação de ilhas 
subterrâneas

> Linhas de água, limpeza

Vale do Poço

> Estrada Municipal 525, corte de ervas

Vila Nova de São Bento
> Travessas da Rua Albérico Figueiredo 

com a Rua Bento Costa e com a Praça 
da República, requalificação

> Antigo Lagar, reabilitação

> Arruamentos, reposição em calçada

Vale de Vargo
> Rua Francisco dos Santos Pateira, 

requalificação

> Arruamentos, reposição em calçada

MErCADoS  
Brinches – 1, 8, 15, 22 e 29

Vale de Vargo – 5 e 19

Vila Nova São Bento – 14

Vila Verde de Ficalho – 6

Serpa – 25

FArMáCIAS DE SErVIço

01 a 07  | Farmácia SERPA JARDIM

08 a 14 | Farmácia CENTRAL

15 a 21   | Farmácia SERPA JARDIM

22 a 28  | Farmácia CENTRAL

29 e 30  | Farmácia SERPA JARDIM

Vila Verde de Ficalho

> Arruamentos, reposição em calçada

________________________________________

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 junho realiza-se uma reunião pública 
da Câmara Municipal, no dia 26, em Vales 
Mortos, no Centro Cultural da localidade, 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
Exposição “Lixo Marinho — Um problema global” . SERPA
Patente até 21 de junho . Cineteatro Municipal de Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Festa da Ascensão do Senhor . VALE DE VARGO
De 30 de maio a 2 de junho . Consultar programa próprio 
Org.: Comissão de Festas

BIBLIoTECA MUNICIPAL ABADE CorrEIA DA SErrA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Exposição “Xerefé – Livros pequeninos” . De Ana Biscaia
   Até 15 de junho Org: Xerefé e Câmara Municipal de Serpa

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos
Dias 5, 12, 19 e 26 . 17.30 h 

> Andar por aí… a biblioteca fora de portas! . Para crianças a partir dos 3 anos
   Dias 5, 6 e 7 . das 9.30 h às 11.00 h . Consultar programa próprio

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
 Dia 8 . 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 15 . 11.00 h

> Tertúlia de Palavras . Contos, poesia, música, humor e histórias de vida
Dia 19 . 11.00 h

MUSIBÉrIA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Laboratórios de Dança e Música Musibéria 
   Apresentação 3.º Trimestre 2018/2019

Dia 5 . 18.30 h . M/06 anos

Galeria Municipal de Arte Contemporânea . SERPA
Inauguração dia 15 . 17.00 h  . Rua Pedro Anes (antigo Espaço Internet)

Org: Câmara Municipal de Serpa 

Musibéria – XVI Encontro de Culturas . SERPA
Dias 7, 8 e 9 . Consultar programa próprio 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

DESPorTo
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GINáSTICA  .  HIDroGINáSTICA  .  BoCCIA SÉNIor
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, SERPA
Dia 1 – 16.00 h – C.C.P. Serpa – Sporting C. P. “B”- Seniores 
Dia 10 – 17.00 h – C.C.P. Serpa – Almada A. C.- Seniores

Vamos Conhecer o Concelho…a pé . SERPA
“Neta – No Trilho do Lince”
Dia 2 – 8.30 h às 16.00 h
Org.: Câmara Municipal de Serpa e Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo

Desporto Escolar . SERPA
» Campeonato Regional Iniciados
Futsal, Basquetebol, Voleibol e Badmínton
Pavilhão Carlos Pinhão, Parque Desportivo de Serpa
Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2 de Serpa
Dia 7 . 15.00 h às 20.00 h
Dia 8 . 9.00 h às 17.00 h

Jogos Municipais . CONCELHO
De 15 a 30
Organização:  Câmara Municipal de Serpa

Vamos Conhecer o Concelho…a pé . VILA VERDE DE FICALHO
“Crespo” . Integrada nos Jogos Municipais
Dia 23 . 8.30 h às 16.00 h
Org.: Câmara Municipal de Serpa


