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Tomé Pires, Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, 
participou, no passado dia 8 
de abril, na conferência final 
do projeto “PlaCarvões – De 
plásticos a carvões ativados – 
Economia circular nos plásti-
cos agrícolas e urbanos”, rea-
lizada na sede da Empresa de 

Desenvolvimento e Infraes-
truturas do Alqueva (EDIA), 
em Beja.

“Do campo à mesa – A cir-
cularidade dos plásticos e a 
nova agricultura” foi o mote 
da jornada que se inseriu no 
projeto PlaCarvões, que ago-
ra apresentou as conclusões 

e perspetivas futuras sobre o 
uso dos plásticos na econo-
mia.

O Presidente do Município 
de Serpa, Tomé Pires, partici-
pou numa mesa redonda, ao 
lado de responsáveis por di-
versas empresas e entidades 
ligadas à agricultura. 

destaque
Projeto PlaCarvões

Serpa participa 
em conferência

A Câmara Municipal de Ser-
pa foi convidada a participar, 
no passado dia 26 de março, 
em Évora, no 1.º Encontro so-
bre Prevenção da Doença dos 
Legionários, promovido pelo 
Departamento de Saúde Pú-
blica e Planeamento da Admi-
nistração Regional de Saúde 
do Alentejo (ARSA).

O Município foi represen-
tado por uma técnica de Am-
biente que partilhou as boas 
práticas realizadas no con-
celho e apoiou a promoção, 
divulgação e discussão de 
questões atuais sobre saúde 
no Alentejo. 

Saúde no Alentejo

Encontro sobre a 
doença dos legionários

Brinches e Pias

Executivo 
nas freguesias

O executivo da Câmara Municipal de Serpa 
realizou deslocações a duas freguesias do con-
celho. A primeira realizou-se no dia 27 de março, 
à freguesia de Brinches. Foram realizadas, em 
conjunto com o Executivo da Junta de Freguesia, 
visitas a locais tais como a Estrada Mariano Lo-
pes, Parque dos Castelos, Estrada Circular, Casão 
da Junta, Casa Mortuária, entre outros.

Em Pias, a visita decorreu no passado dia 10 
de abril e os locais visitados foram o Largo 5 de 
Outubro, Complexo Desportivo, Escola Primária, 
entre outros.

Brinches

Pias

Tomé Pires, Presidente do Município de Serpa, participou numa mesa redonda

Técnica do Ambiente dá conta das medidas preventivas já adotadas

Rede de Bibliotecas

Serpa acolhe
Serpa vai acolher, de 11 a 19 de outubro, a Fei-

ras das Bibliotecas, que decorre de forma itine-
rante nas bibliotecas públicas dos 13 municípios 
da CIMBAL, ao longo do ano, e tem como obje-
tivo promover o trabalho desenvolvido junto das 
pessoas e das suas comunidades. 

A iniciativa, promovida pela Rede Intermunici-
pal de Bibliotecas do Baixo Alentejo, constituída 
em 2018 pela CIMBAL e pela DGBAL (Direção 
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas), 
resulta de uma candidatura aprovada pelo 
ALENTEJO 2020. 



maio 2019 | Serpa Informação | 3

M
aio começa com 
uma data fun-
damental: o Dia 
Internacional do 
Trabalhador, cele-
brado em home-

nagem aos trabalhadores que em Chica-
go, no ano de 1886, iniciaram uma greve 
para conquistar melhores condições de 
trabalho, dando início a um processo que 
levou ao estabelecimento da jornada de 
trabalho com as oito horas diárias.

Dia de luto e de luta, conforme de-
cretado em 1889 no Congresso Operário 
Internacional, o 1.º de maio permanece 
atual e mantém o seu significado, para 
todos os que defendem uma sociedade 
mais solidária e justa, um mundo com 
paz e igualdade.

A nível mundial, estamos a viver um 
tempo conturbado, com intensificação 
dos conflitos e da violência e de situa-
ções gravíssimas em termos de direitos 
humanos, com um crescente movimen-
to migratório de população e de mão-
de-obra em situação de extrema vulne-
rabilidade a que urge dar atenção. E, em 
Portugal e nos dias de hoje, apesar dos 
avanços registados recentemente na 
defesa e salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores e das medidas de sinal 
positivo, persistem situações gravosas 
decorrentes de opções políticas que 
não contribuem para dar resposta aos 
problemas estruturais que existem. 

Por isso, utilizo a canção de José 
Afonso, “Sempre no mês do trigo/se 
cantará (…) que a voz não te esmoreça/
vamos lutar (…). 

EDiToRiAl
MAio MADuRo MAio

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Geoparque do Guadiana

Quatro municípios 
assinam protocolo

A Câmara Municipal 
de Serpa é par-
ceira, ao lado das 

câmaras de Mértola, Moura e 
Barrancos, da candidatura do 
Vale do Guadiana à classifi-
cação de Geoparque UNES-
CO. Para o efeito foi assinada, 
no passado dia 11 de abril, 
uma parceria entre os qua-
tro municípios. Recordamos 
que Serpa e Mértola já em 
2016 firmaram um protocolo 
de cooperação que visava a 
candidatura 4NATURE – Eco-
turismo no Vale do Guadiana, 
entretanto aprovada, ao Pro-

grama Operacional Regional 
do Alentejo, como parte de 
um plano global de salva-
guarda, valorização e estru-
turação do potencial turístico 
da biodiversidade e valores 
geológicos dos valores natu-
rais deste território. 

Com este novo protocolo, 
e depois de aprovada a can-
didatura, pretende-se desen-
volver agora o projeto Geo-
parque do Vale do Guadiana, 
que envolve o troço médio do 
rio Guadiana nestes quatros 
concelhos. Para já está pre-
vista a apresentação da can-

didatura do património geo-
lógico do Vale do Guadiana 
à classificação de Geoparque 
Europeu e à sua integração 
na Rede Europeia de Geopar-
ques e Rede Global de Geo-
parques UNESCO. 

São parceiros do proje-
to o Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (LNEG), 
Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas 
(ICNF) – Parque Natural Vale 
do Guadiana, Turismo do 
Alentejo e Ribatejo e a Uni-
versidade de Évora.

n 

Candidatura submetida

Bio Região da MEG
Foi submetida em abril, a 

candidatura conjunta des-
tinada à criação da Bio Re-
gião da Margem Esquerda do 
Guadiana (MEG). Trata-se de 
um projeto no qual a Câmara 
Municipal de Serpa esteve na 
linha da frente, ao desafiar os 
municípios de Mértola, Mou-

ra, Mourão e Barrancos a as-
sinar um protocolo de cola-
boração com vista à criação 
da Bio Região da Margem Es-
querda do Guadiana. A Rota 
do Guadiana – Associação de 
Desenvolvimento Integrado, 
e o Instituto Nacional de In-
vestigação Agrária e Veteri-

nária, IP, também participam 
no projeto.

Esta candidatura visa a 
promoção e integração da 
Bio Região da Margem Es-
querda do Guadiana na rede 
de bio regiões, com base na 
temática da Agricultura Bio-
lógica.

Presidentes de quatro municípios alentejanos
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Rota do Cante

Cante à solta em Serpa
Depois do sucesso da 

Rota do Cante, du-
rante a última edi-

ção do Cante Fest (novembro 
de 2018), a Câmara Municipal 
de Serpa repetiu o evento no 
passado dia 20 de abril. Par-
ticiparam nove grupos de 
cante, que atuaram nos esta-
belecimentos que aderiram à 
iniciativa.

Todos os grupos iniciaram 
a rota com uma apresentação 
no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Serpa, percor-
rendo depois a cidade até aos 
locais de atuação.

As atuações passaram pelo 
Café Alentejano, Restauran-
te O Alentejano, Loja D. Luís, 
Serpa Lovers, Adega Regional 
Molhó Bico, Taberna O Fernan-
do, Restaurante/Churrasquei-
ra O Nay, Snack Bar JB, Canti-
nho do Jardim, Jardim Lounge, 
Cervejaria Lebrinha, Snack Bar 
Restaurante Marisqueira A Pis-
cina, Café Pastelaria Snack Bar 
A Rotunda, Bar Pastelaria A 
Gare, Casa do Benfica, Taber-
na O Cavilhas e Café Restau-
rante Arrozinho de Feijão.

Participaram os Moços da 
Aldêa (Cabeça Gorda), o Gru-
po Coral e Etnográfico da 
Academia Sénior de Serpa, o 
Grupo Coral e Etnográfico da 
Casa do Povo de Serpa, as 
Moças da Aldeia (Santa Clara 
do Louredo), as Cantadeiras 
de Redondo, o Grupo Coral 
“Os Camponeses de Vale de 
Vargo”, o Grupo Coral Femi-
nino “Madrigal” (Vila Nova de 
S. Bento), o Grupo Coral “Os 
Arraianos de Vila Verde de Fi-
calho” e o Grupo Coral Femini-
no “As Flores do Chança” (Vila 
Verde de Ficalho).

Dinamização 
do Centro Histórico

Mercadinho 
da Páscoa

O Município de Serpa promoveu, no passado 
dia 20 de abril, uma edição do Mercadinho, desta 
feita sob o mote da Páscoa e das Festas em Honra 
de N. Senhora de Guadalupe. A atividade, na qual 
participaram diversos artesãos do concelho, teve 
lugar no Largo dos Santos Próculo e Hilarião, vul-
garmente conhecido por Largo de Santa Maria.

Esta iniciativa repete-se em dezembro, na Praça 
da República, em Serpa.

Estes mercadinhos destinam-se a dinamizar o 
Centro Histórico, bem como a atividade econó-
mica local, dando a conhecer o que se produz no 
concelho. 

Terra Forte Promoção

Cante encanta

A Casa do Cante em Serpa recebeu, no dia 4 
de abril, uma visita de países do BENELUX (Bél-
gica, Holanda e Luxemburgo), composta por seis 
operadores turísticos, um guia e um elemento do 
Turismo de Portugal. 

A iniciativa, sob o mote das tradições alente-
janas e de um Portugal com história, contou com 
uma demonstração de Cante, através de um grupo 
de alunos do Agrupamento de Escolas de Serpa e 
do Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior 
de Serpa, e ainda com uma degustação de produ-
tos locais.

O evento, da responsabilidade da Agência Re-
gional de Promoção Turística do Alentejo, decorreu 
no âmbito da candidatura Serpa Terra Forte Pro-
moção, uma iniciativa da Câmara Municipal de Ser-
pa, em parceria com a ADPM – Associação de De-
fesa do Património de Mértola, e cofinanciada pelo 
Alentejo 2020 e Portugal 2020 através do FEDER.

Mercadinho da Páscoa

Cante recebe operadores turísticos
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A terceira edição da Festa do Livro de Serpa 
(FLiS) decorre de 17 a 19 de maio próximo. Orga-
nizada pela Câmara Municipal de Serpa, pretende 
ser uma festa de três dias cheios de livros e ativi-
dades que andam de braço dado com a leitura.

No jardim da Biblioteca Municipal, a Feira do Li-
vro disponibiliza um variado conjunto de publica-
ções, entre novidades e livros a preços reduzidos. 
Na sala polivalente e no átrio da biblioteca, uma 
exposição, patente até 15 de junho, reúne ilustra-
ções de Ana Biscaia para “livros pequeninos” de 
uma editora “pequenina”, a Xerefé – palavra turca 
que significa “à nossa!” –, fundada pela ilustradora 
em 2014.

A par destas atividades permanentes, há uma 
programação dirigida a todas as faixas etárias. O 
primeiro dia da FLiS, sexta-feira, é dedicado es-
sencialmente à comunidade escolar. No sábado 
e no domingo a programação é para as famílias.

Para desfrute dos visitantes, vão passar pela 
FLiS, nos diferentes espaços da Biblioteca e do 
seu jardim, Enano, o palhaço que pretende mudar 
o mundo a rir e que faz do humor um instrumento 
de denúncia e de crítica social e política; Rodolfo 
Castro, que se apresenta como o “pior contador 
de histórias do mundo” (mas não é verdade); Mon-
da, três amigas que trazem poesia, contos e can-
ções tradicionais portugueses e, para os bebés, 
melodias de “acalantar” para escutar e sentir ao 
colo; Margarida Botelho, uma “arte-educadora”, 
que acredita no compromisso entre arte, educa-

ção e mundo social; o Atelier Ser, que desenvolve 
projetos de arte participativa e surge com uma ofi-
cina de serigrafia transportada em bicicleta para 
compor um manifesto coletivo; Cristina Viana, co-
nhecida por “Cristina Faz”, com o seu ateliê ambu-

lante de desenho ao vivo que se chama “Má Cara”; 
a Of Produções, que vai animar o jardim da Biblio-
teca com bolhas de sabão gigantes; Romana Viei-
tas, que orienta oficinas onde a cor e a criatividade 
se juntam à esponja para criar objetos da flora do 
imaginário infantil que vão decorar o jardim; e Ana 
Biscaia, uma ilustradora de estilo reconhecível, 
com oficinas e conversas com um público jovem 
adulto em que, entre outros temas, se falará da 
Palestina, de migrações, fronteiras e muros. 

No sábado, 18, Dia Internacional dos Museus, a 
FLiS sai da biblioteca e assinala a data com um 
espetáculo noturno no Castelo, “O Baile dos Can-
deeiros”, produzido pela associação cultural Radar 
360º. O espetáculo é composto por duas partes: 
deambulação (Biblioteca-Castelo) e espetáculo 
fixo (Castelo). A peça inspira-se no “Baile dos Cin-
co Candeeiros”, originalmente organizado na Foz 
do Douro, na época da ditadura fascista em Portu-
gal, pelos homens que iam para a tropa ou para a 
guerra colonial e que nesse encontro pretendiam 
despedir-se das suas famílias e amigos. 

A imagem gráfica da 3.ª Festa do Livro de Serpa 
é da autoria da ilustradora bejense Susa Montei-
ro. Além do cartaz e programa da FLiS, estarão 
disponíveis outros materiais de divulgação, tais 
como sacos de pano, crachás e marcadores de 
livro.

O programa completo da 3.ª FLiS, de 17 a 19 de 
maio, pode ser consultado no sítio web da Câma-
ra Municipal de Serpa, em www.cm-serpa.pt. 

Na Biblioteca, de 17 a 19 de maio

FLiS faz do livro uma festa
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Nos dias 26, 28 e 29 de mar-
ço realizou-se no concelho de 
Serpa mais uma edição do Fó-
rum Jovem, organizado pela 
Câmara Municipal. A vereadora 
Odete Borralho, responsável 
pelo pelouro da Educação, 
participou nas iniciativas.

No primeiro dia, a Escola Se-
cundária Abade Correia da Ser-
ra recebeu o Instituto Politéc-
nico de Beja, que divulgou as 
ofertas e oportunidades de en-
sino superior para os jovens do 
concelho, sensibilizando ainda 
para as questões da agricul-
tura, devido à sua importância 
no sector económico da região 

que apresenta grande empre-
gabilidade e desafios.

No dia 28 pretendeu-se sen-
sibilizar para a temática da in-
ternet e para a forma como os 
jovens se aproximam do setor 
digital, com os riscos e desa-
fios que daí advêm. As ses-
sões de esclarecimento foram 
apresentadas por Rui Gonçalo 
Espadeiro e realizaram-se na 
Escola Abade Correia da Serra, 
em Serpa, e na Escola Básica 
de Pias.

O tema “A relação entre in-
ternet e sexualidade, desafios 
na era digital” foi abordado no 
dia 28, na Escola Básica de Vila 

Nova de São Bento e na Es-
cola Profissional de Desenvol-
vimento Rural de Serpa, e no 
dia 29 na Escola Secundária de 
Serpa.

O uso responsável da tecno-
logia pelos jovens foi o último 
tema trabalhado, numa ação 
destinada a docentes que teve 
lugar na Escola Abade Correia 
da Serra. 

Esta iniciativa contou com o 
apoio de diversas entidades e 
foi cofinanciada pelo Alentejo 
2020 e Portugal 2020 através 
do FEDER.

n

V Fórum Jovem 2019

Desafios da juventude 
em debate 

CPCJ de Serpa

Maus tratos 
na infância

“Serei o que me deres… que seja amor” foi 
a temática deste ano para assinalar o mês de 
abril, Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 
Infância. Em Serpa, a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Serpa, em parceria 
com a Associação Moura Salúquia, promoveu 
a iniciativa “Olhar com o Coração”, que se rea-
lizou no passado dia 10 de abril, na Biblioteca 
Municipal de Serpa, bem como uma caminha-
da solidária, a formação de um laço humano, 
sessões de leitura, entre outras.

laço Azul é o simbolo desta campanha

Sessão na Escola de Pias

Muita juventude a participar na sessão na Secundária de Serpa

Atividades 
para todos os gostos

Maio é 
o Mês Sénior 

Entre o dia 1 e o dia 24 de maio, Serpa vai 
acolher diversas atividades dirigidas aos se-
niores do concelho, integradas no programa 
do Mês Sénior, promovido pela Câmara Muni-
cipal de Serpa.

Além da atividade física, com a realização 
de aulas de ginástica dirigidas a esta faixa 
etária realizadas em vários locais, vão ser pro-
movidas diversas iniciativas.

Encontro de Academias/Universidades Sé-
nior (dia 3), exposição de fotografias (dia 3), 
encontro de Fit Sénior (dia 7), Baile da Pinha 
(dia 24), passeio a Santiago do Cacém (dia 
10), sessões sobre o envelhecimento ativo e 
geriatria (14, 15 e 23 de maio), lançamento de 
livro (dia 22), entre outras, fazem parte do pro-
grama.
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A Câmara Municipal 
de Serpa, em co-
laboração com as 

Juntas e Uniões de Fregue-
sia, preparou um vasto pro-
grama de atividades para 
celebrar o 45.º aniversário 
do 25 de Abril, com o tema 
“O Futuro é Abril”.

As iniciativas no conce-
lho iniciaram-se a 6 de abril, 
com a realização de espe-
táculos de teatro e mario-
netas, destinados aos mais 
novos, incluídos na progra-
mação dos “Sábados de 
Abril”, 10 iniciativas que se 

realizaram durante o mês, 
em todas as freguesias do 
concelho. 

Os dias fortes das cele-
brações desta data, foram 
os dias 24 e 25 de abril, com 
a realização de momentos 
alusivos à data.

Em Serpa, na noite do dia 
24, teve lugar um espetá-
culo musical no Cineteatro 
Municipal, em que partici-
param os grupos corais com 
sede em Serpa (Grupo Coral 
os “Ceifeiros de Serpa”, Gru-
po Coral e Etnográfico da 
Academia Sénior de Serpa 

e Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa). 
Seguiu-se o concerto intitu-
lado “Mural da História”, com 
Samuel Quedas, que con-
vidou Adelaide Ferreira. A 
noite terminou uma arruada 
pela Banda da Sociedade 
Filarmónica de Serpa e com 
fogo de artifício.

No dia seguinte, depois 
de uma manhã desportiva, a 
sede de concelho recebeu, 
pelas 17.00 horas, um con-
certo no Cineteatro, a cargo 
do Grupo Nau, com temas 
de Abril.

Nas freguesias a data foi 
também assinalada com 
música, jogos tradicionais, 
fogo de artifício e momen-
tos de intervenção política. 
Decorreram arruadas em 
todas as localidades, a car-
go das bandas da Socieda-
de Filarmónica de Serpa, da 
Sociedade União Mourense 
“Os Amarelos” e da Socie-
dade Filarmónica Amizade 
Visconde Alcácer. 

De destacar que no pas-
sado dia 26, o espírito de 
Abril foi às escolas do con-
celho, nomeadamente à EBI 

de Pias, EB 2, 3 de Vila Nova 
de São Bento e Escola Aba-
de Correia da Serra, onde se 
realizaram sessões com a 
URAP (União de Resistentes 
Antifascistas Portugueses).

O executivo da Câmara 
Municipal de Serpa celebrou 
o 45.º aniversário da Revolu-
ção do Cravos, participando 
nas diversas iniciativas reali-
zadas no concelho, que ter-
minaram no passado dia 27 
de abril, com a realização de 
mais duas sessões dos “Sá-
bados de Abril”, em Serpa e 
Vila Nova de São Bento.

45.º aniversário do 25 de Abril 

Iniciativas por todo o concelho

Santa iria Serpa, Cineteatro Municipal, Mural da História Vale de Vargo, Sábados de Abril

Brinches Vila Nova de São Bento, uRAP Serpa, Cineteatro Municipal, NAu

Vales Mortos, Sábados de Abril Vale do Poço A-do-Pinto

Vale de Vargo Pias Serpa, Sábados de Abril

Fogo de artifício

Vila Verde de Ficalho
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História do concelho nas ruas de Serpa

40 anos de Cortejo 
Histórico e Etnográfico 
O já tradicional Cortejo His-

tórico e Etnográfico de 

Serpa, que este ano fes-

tejou os seus quarenta anos, voltou 

a sair à rua no passado dia 21 de abril. 

Este ano, contou com a inclusão de 

dois novos quadros, nomeadamente 

os Besteiros do Conto e a Praça de 

Jorna. No primeiro caso, trata-se de 

um retrato de uma milícia de Serpa 

que se destacou durante o Cerco de 

Portalegre, cujas habilidades foram 

reconhecidas. No caso da Praça de 

Jorna, apesar de não ser novidade no 

Cortejo, o quadro histórico foi refor-

mulado.

O Cante Alentejano, Património 

Cultural Imaterial da Humanidade 

desde 2014, voltou a marcar presen-

ça forte nesta iniciativa através da 

participação de vários grupos e ran-

chos corais. 

Trata-se de um evento que se rea-

liza desde 1979 e que retrata quadros 

locais, mostrando a história, a etno-

grafia e o património construído, e 

que marca anualmente os festejos 

da Páscoa em Serpa, e em especial, 

as Festas em Honra de N. Senhora 

de Guadalupe.

Na sua organização, construção 

e realização, este evento envolveu 

mais de 1000 pessoas, entre traba-

lhadores da autarquia e outros po-

pulares, que se disponibilizam para 

participar.
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Sessão na Casa do Cante

Território Hospitalário 
em destaque

A história medieval da raia esteve em 
destaque no passado dia 13 de abril, na 
Casa do Cante, durante uma sessão in-
titulada “Território Hospitalário”. Promo-
vido pela Câmara Municipal de Serpa, o 
evento contou com as intervenções do 

historiador Joaquim Boiça e do arqueó-
logo espanhol Eduardo Bomba, sobre 
as temáticas “Os primeiros senhores de 
Serpa” e “Os Castelos de Aracena e Aro-
che no contexto da história medieval”, 
respetivamente.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Tranchet de bronze (faca 
para peles e couros)

Elemento de prestígio, extremamente raro no território 
peninsular, que corresponderia a uma faca destinada ao 
trabalho de corte de sólidos flexíveis como peles, couros 
e cabedais.

Conhecem-se pouco mais de 20 exemplares em Por-
tugal e Espanha, dos quais três se localizam no Baixo 
Alentejo, e entre eles o tranchet proveniente do povoado 
aberto de planície da Idade do Bronze Final (entre 1200 
a 750 a.C.) de Santa Margarida 1 (União de Freguesias de 
Salvador e Santa Maria). A maioria dos exemplares conhe-
cidos possui cabos retangulares destinados a suportarem 
um encabamento em madeira, osso, chifre, cordas en-
roladas, entre outros materiais, de modo a facilitar o seu 
manuseamento no corte das peles. No entanto, o tranchet 
de Santa Margarida 1 apresenta um cabo circular ou em 
argola no qual seria extremamente difícil acoplar outro 
tipo de material, o que leva a colocar a possibilidade de 
ter tido outro tipo de função ainda desconhecida. 

Tranchet de bronze (faca para peles e couros), da idade do Bronze 
Final (1200-7500 a.C.), proveniente do sítio arqueológico Santa 
Margarida 1 (Serpa, Santa Maria). 

Exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa.

Património e paisagem rural

Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios

Assinalou-se nos passados dias 16 e 17 
de abril, na Sala Polivalente do Museu Mu-
nicipal de Arqueologia de Serpa, o Dia In-
ternacional dos Monumentos e Sítios, com 
a realização de duas sessões. 

No primeiro dia, 16 de abril, Samuel 
Melro, da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, falou sobre a salvaguarda do pa-
trimónio arqueológico na nova paisagem 
rural alentejana e no dia seguinte, António 
Carlos Valera, da Era Arqueologia, falou 
sobre os recintos de fossos pré-históricos, 
revelados através de trabalhos agrícolas e 
por eles ameaçados.

Nova paisagem rural em destaque

História medieval da raia a cargo de um historiador português e um arqueologo espanhol
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cultura
No estúdio de som do Musibéria

Companhia de Canto 
Popular gravou em Serpa
Nove músicos nacionais, de bandas mui-

to conhecidas, juntaram-se em Serpa, e 
gravaram um CD, que será lançado em 

breve, durante o Encontro de Culturas.
Artur Fernandes (Danças Ocultas), José Barros 

(Navegante), José M. David (Gaiteiros de Lisboa), 
Manuel Rocha (Brigada Victor Jara), Sara Vidal (Luar 
na Lubre), Quiné (Brigada Victor Jara), Rui Costa (Si-
lence Four), Rui Vaz (Gaiteiros de Lisboa) e Tentúgal 
(Vai de Roda) foram os músicos que estiveram en-
tre os dias 8 e 17 de abril a gravar no Estúdio Mu-
sibéria.

O “Serpa Informação” acompanhou um dos mo-
mentos da gravação e falou sobre o projeto Com-
panhia de Canto Popular com Rui Vaz, dos Gaitei-

ros de Lisboa, e com Manuel Rocha, da Brigada 
Victor Jara.

A gravação deste disco “foi um encontro de von-
tades”, referiu Manuel Rocha. Rui Vaz acrescentou 
que este encontro entre músicos, que já se haviam 
cruzado em algum momento, teve por base o re-
conhecimento do trabalho dos outros, sendo que 
apesar de nem todos tocarem música tradicional, 
acabaram por o fazer neste projeto. 

Esta semana de residência artística em Serpa 
acabou por servir para que a criatividade dos mú-
sicos estivesse à solta, sendo que o resultado será 
apresentado durante o Encontro de Culturas, que 
se realiza em Serpa entre os dias 7 e 9 de junho.

n

Espetáculo de Música “Guitolão”

Musibéria nas 
freguesias

Páscoa fora 
de portas

A realização de oficinas nas freguesias é 
uma atividade que já faz parte do calendário 
anual do Musibéria no período de férias es-
colares da Páscoa. Este ano, o centro artís-
tico de Serpa realizou laboratórios abertos 
de dança e de música no Salão Polivalente 
de Vale de Vargo (dia 9 de abril), na Socie-
dade 1.º de Junho, em Brinches (10 de abril) 
e no Salão Polivalente de Pias (11 de abril). 
As ações foram dirigidas pela professora de 
dança Bárbara Faustino e pelos professores 
de piano, Ariel Rodriguez, e de violino, Pedro 
Francisco. As atividades, que decorreram da 
parte da tarde, terminaram com um lanche 
no qual participaram, sobretudo, os mais no-
vos. As juntas de freguesia colaboraram na 
realização do programa.

Programação

No mês anterior, em março, realizaram-
se, no Musibéria, outras duas atividades: No 
dia 27, o ensaio aberto de dança “A Cami-
nhada”, com Bruno Alexandre, Ana Jezebel 
e Francisco Rolo, artistas que se encontra-
vam em residência. A iniciativa serviu para 
apresentar os primeiros resultados do pro-
cesso de construção deste espetáculo e, 
simultaneamente, de oficina, na qual parti-
ciparam 25 pessoas. No dia 30, realizou-se o 
espetáculo de música “Guitolão”, por Antó-
nio Eustáquio. Antes do concerto foi exibido 
um filme que explicou o que é instrumen-
to guitolão (do qual só se conhecem três 
exemplares em todo o mundo) e como se 
constrói. No auditório, que tinha assinalável 
número de espectadores, estava um grupo 
sénior de Vidigueira, que havia participado, 
antes do espetáculo, numa oficina de dança 
ministrada pela professora Bárbara Faustino 
e organizada em parceria com a Academia 
Sénior de Serpa. 

Candidaturas a decorrer

Prémio Álbum Ilustrado
As candidaturas à terceira edição do Prémio In-

ternacional de Serpa para Álbum Ilustrado estão a 
decorrer até ao dia 27 de setembro.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal 
de Serpa, em colaboração com a editora Planeta 
Tangerina, visa incentivar a criação de projetos na 
área do Álbum Ilustrado com um conceito e/ou 
uma narrativa originais e divulgar novos autores.

Podem candidatar-se ao prémio autores com 
mais de 18 anos, de todas as nacionalidades, com 
ou sem trabalho publicado. As normas de partici-

pação podem ser consultadas nos sites das en-
tidades organizadoras (www.cm-serpa.pt e www.
planetatangerina.com). 

O projeto vencedor será publicado em língua 
portuguesa pela editora Planeta Tangerina e rece-
berá 4 000 euros.

A decisão do júri será anunciada no dia 31 de 
outubro de 2019, através dos sites das entidades 
organizadoras e a entrega do prémio e o lança-
mento do livro realizam-se em maio de 2020.

n

Companhia de Canto Popular grava em Serpa
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notícias

Terá lugar no próximo dia 7 
maio, em Serpa, mais um En-
contro FitSénior. Recordamos 
que a Câmara Municipal de 
Serpa é parceira deste projeto 
que tem vindo a ter lugar em 
vários municípios, nomeada-
mente em Moura, Vidigueira, 

Serpa, Cuba, Mourão, Reguen-
gos de Monsaraz e Barrancos. 

No passado dia 22 de março 
o evento decorreu em Moura e 
no dia 12 de abril, em Mourão.

O Município de Serpa cos-
tuma participar em todas as 
iniciativas, com cerca de meia 

centena de seniores do conce-
lho, oriundos de diversas fre-
guesias.

Em todos os encontros, tem 
lugar uma sessão de atividade 
física desportiva, desenvolvida 
por técnicos do município.

n 

Serpa

Encontro Fitsénior

Notícias 
da Academia
Comemoração do Dia 
Mundial da Poesia 

Poemas 
dançados 

No dia 20 de março, os alunos das disci-
plinas de Português e Teatro da Academia 
Sénior de Serpa, comemoraram o Dia Mun-
dial da Poesia, apresentando e declamando 
poemas de José Saramago, no seguimento 
da abordagem ao escritor realizada durante 
todo o ano letivo 2018/2019.

Um dos objetivos que levou à realização da 
intervenção foi o de aliar a poesia à dança e 
homenagear os elementos da Natureza: Ter-
ra, Água e Ar com a chegada da Primavera. 

Aliou-se a palavra à dança, com poemas 
e momentos de dança, sendo estes: “Dan-
ça entre elementos (Terra, Água, Vento/Ar)”, 
“Dança ao sabor do Mar”, “Dança ao sabor do 
Vento/Ar” e “Dança Poesia e Primavera”. De 
realçar a participação especial da bailarina 
Bárbara Faustino, professora de dança no 
Musibéria e também na Academia.

O ensaio, alinhamento e encenação foram 
da responsabilidade da professora Maria 
João Brasão que leciona as duas disciplinas 
nesta instituição. No final, os alunos que in-
tervieram mostraram satisfação, assim como 
as professoras Maria João Brasão e Bárbara 
Faustino, sentindo com a plateia a homena-
gem à Poesia e à Primavera, erguendo “uma 
rosa” num misto de emoção e cor.

Manuel Lobo, 

aluno de Jornalismo da Academia Sénior de Serpa

Educação para a saúde

Município apoia 
“Educação para a Saúde” 

No ano letivo de 2018-2019, a Equi-
pa de Saúde Escolar, em conjunto com 
o Projeto de Educação para a Saúde 
(PES) dos Agrupamentos n.º 1 e 2, apoia-
da por técnicos da autarquia, enfatizou 
a temática de estilos de vida saudáveis, 
nomeadamente “Comportamentos adi-
tivos com e sem substância”, “Educação 
para a sexualidade”, “Educação postural” 
e “Alimentação saudável”.

No âmbito da área de intervenção 
“Educação Postural”, decorreu a ativida-
de “Postura correta e mochila equilibra-
da”, direcionada a 94 alunos, maiorita-
riamente do quarto ano do 1.º ciclo dos 
agrupamentos n.º 1 e n.º 2 de Serpa.

Esta atividade pretende promover 
hábitos posturais corretos, capacitar 
os alunos com conhecimentos sobre 
anatomofisiologia da coluna vertebral, 
promover a educação postural-postu-
ra sentada e transporte da mochila e 
capacitar os alunos com exercícios de 
atividade física/relaxamento, através de 
uma apresentação multimédia e apre-
sentação e exemplificação de exercícios 
de relaxamento como forma de evitar e 
minimizar as dores nas costas.

Alunos da Academia comemoram o Dia da Poesia

A equipa que desenvolve esta atividade é constituída 
por uma Enfermeira da Equipa de Saúde Escolar, uma 
fisioterapeuta e um técnico de desporto do município de 
Serpa.

Educação para a saúde promovida pelo município

Encontro em  Mourão
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Duas centenas e meia de  BTTistas participaram nesta prova 

desporto
Um dia pela vida

Dia Mundial da Atividade Física 
No passado dia 7 de abril rea-

lizou-se no Pavilhão do Com-
plexo Desportivo Municipal, 
promovida pela Câmara Muni-
cipal de Serpa, uma atividade 
beneficente, no âmbito do Dia 

Mundial da Atividade Física e 
da Luta Contra o Cancro. Ini-
cialmente a atividade estava 
marcada para o Jardim Muni-
cipal, mas devido às condições 
atmosféricas adversas, foi alte-

rada para este local.
Contribuíram 146 pessoas e a 

verba angariada, de 745 euros, 
reverteu para a Liga Portugue-
sa Contra o Cancro. 

n 

A 12.ª edição da Ul-
tramaratona de BTT 
SRP160, que se rea-

lizou em Serpa no passado dia 
13 de abril, coorganizada pela 
Trilhos Vivos e pela Câmara Mu-
nicipal de Serpa, esgotou as ins-
crições.

240 atletas, portugueses e es-
panhóis, realizaram um percurso 

que percorreu os concelhos de 
Serpa, Mértola e Paymogo (Es-
panha), com 166 quilómetros de 
extensão e 2 887 metros de des-
nível acumulado.

Nesta edição, o percurso pas-
sou por vários locais, dos quais 
destacamos uma passagem 
pelo Rio Guadiana, Corte Sines, 
Mina de São Domingos, Paymo-

go, Cruzeiro e A-do-Pinto, e foi 
reconhecido pelos participan-
tes como “o melhor percurso de 
sempre”.

A partida e a chegada realiza-
ram-se junto ao Pavilhão Carlos 
Pinhão e a entrega dos prémios 
contou com a presença de Tomé 
Pires, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Serpa.

BTT SRP 160

Ultramaratona esgotada 

Vila Nova de São Bento

Passagens de 
cinto de Karaté  

O Pavilhão Desportivo de Vila Nova de São 
Bento acolheu, no dia 23 de março, a realização 
de exames de passagem de cintos a 48 alunos 
das Escola de Karaté de Vila Nova de São Bento 
e de Baleizão.

Os exames foram realizados pelo Sensei 
Dharma Hafiz 7 Dan, que de seguida dirigiu uma 
aula conjunta com pais e alunos, muito partici-
pada, que decorreu de forma muito animada. 

A iniciativa foi promovida pelo Instituto Sho-
tokan KarateDo de Setúbal, Escola de Karaté de 
Vila Nova de São Bento e Baleizão, com o apoio 
da União das Freguesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo e da Câmara Municipal 
de Serpa.

Atletas de Vale de Vargo 

Torneio das freguesias 
em Atletismo

Final 
a 19 de maio 

Durante o mês de maio mantem-se em cur-
so o Torneio das Freguesias em Atletismo, com 
provas em Vila Verde de Ficalho (4 de maio), 
Pias (11 de maio) e a final em Serpa (19 de maio).

Dia Mundial da Atividade Física celebrado em Serpa

Aula conjunta para pais e alunos
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obras no concelho 
Novas técnicas de plantação

Substituição de árvores
A Câmara Municipal de Serpa procedeu à substi-

tuição de várias árvores, nos dias 3 e 4 de abril, 
na Rua Eira de S. Pedro, junto ao Centro de Saú-

de, local em que já haviam sido retiradas outras árvores em 
avançado estado de degradação. 

Os trabalhadores do Município introduziram algumas no-
vidades nesta tarefa, nomeadamente com a colocação de 
tela anti raízes, com 50 centímetros de altura, envolvendo 
o interior da caldeira da árvore, para impedir que as raízes 
alastrem em direção aos edifícios e que levantem a calçada 
envolvente.

Também a instalação da rega contou com novidades, 
uma vez que foi utlizado o método subterrâneo, direciona-
do para um único tubo de rega que obriga a raiz da árvore a 
desenvolver-se em profundidade, evitando também o cres-
cimento das raízes à superfície. 

Estatuto do Direito 
de Oposição
Relatório de Avaliação do Ano de 
2018

1. INTRODUÇÃO
A Lei n.º 24/98, de 26 de maio apro-
vou o Estatuto do Direito de Opo-
sição, assegurando às minorias o 
direito de constituir e exercer uma 
oposição democrática, no caso con-
creto das Autarquias, aos respetivos 
Órgãos Executivos.
Entende-se por oposição, a atividade 
de acompanhamento, fiscalização e 
crítica das orientações políticas dos 
Órgãos Executivos.
O direito de oposição integra os direi-
tos, poderes e prerrogativas previstos 
na Constituição e na lei. 
As informações devem ser prestadas 
diretamente e em prazo razoável aos 
órgãos ou estruturas representativas 
dos partidos políticos e demais titula-
res do direito de oposição. 
Na reunião extraordinária realizada 
no dia 13 de outubro de 2000, a Câ-
mara Municipal aprovou, por unani-
midade, o documento respeitante ao 
Estatuto do Direito de Oposição, nos 
termos da citada lei. 

2. TITULARES DO DIREITO DE 
OPOSIÇÃO
São titulares do direito de oposição:
a) Os partidos políticos representa-
dos na Assembleia Municipal, que 
não estejam representados na Câ-
mara Municipal;
b) Os partidos políticos representa-
dos na Câmara Municipal, desde que 
os respetivos membros não assu-
mam pelouros, poderes delegados 
ou outras formas de responsabilida-
de direta e imediata pelo exercício de 
funções executivas,
c) Os grupos de cidadãos eleitores 
que, como tal, estejam representa-
dos em qualquer órgão autárquico. 

Nesta Autarquia, foram titulares do 
direito de oposição, nos termos do 
artigo 3.º da Lei 24/98, de 26 de maio, 
no ano de 2018, o Partido Socialista, 
pelo facto de estar representado 
no Órgão Executivo e nenhum dos 
seus representantes deter pelou-
ros, poderes delegados ou outras 
formas de responsabilidade direta e 
imediata pelo exercício de funções 
executivas e também o PPD-PSD/
CDS-PP que esteve representado na 
Assembleia Municipal, mas não teve 
representação na Câmara Municipal. 

O Partido Socialista, representado na 
Câmara Municipal com três vereado-
res e na Assembleia Municipal com 
nove eleitos; 
A Coligação “Serpa Precisa de Todos” 
PPD-PSD/CDS-PP: representada na 
Assembleia Municipal com um eleito.

Para cumprimento do disposto no n.º 
1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 
de maio e artigo 34.º n.º 1 alínea u) da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a seguir se indica os atos praticados 
em observância dos direitos consa-
grados no referido Estatuto, durante 
o ano de 2018: 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO
Os Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista têm sido regularmen-
te informados, pelo Presidente da 
Câmara e pelos Vereadores eleitos 
pela CDU, tanto de forma escrita 
como verbal, sobre o andamento 
dos principais assuntos de interes-
se para o Município nas reuniões da 
Câmara Municipal e os membros do 
Executivo que assumiram pelouros 
e poderes delegados prestam infor-
mação sobre o andamento dos prin-
cipais assuntos de interesse público 
relacionados com a sua atividade, 
nas reuniões da Câmara Municipal e 
sempre que são solicitados a prestar 
esclarecimentos por parte dos Ve-
readores eleitos pelo PS. 
Sempre que solicitada, é ainda pres-
tada informação a todos os eleitos da 
Assembleia Municipal, nas sessões 
deste Órgão, ou posteriormente, por 
escrito. 

No ano de 2018, para além das mui-
tas questões que foram colocadas 
durante as reuniões da Câmara e 
sessões da Assembleia Municipal e 
que obtiveram resposta de imediato, 
foram ainda apresentados quarenta 
e dois pedidos de esclarecimento 
por parte dos eleitos do Partido So-
cialista, os quais foram encaminha-
dos para os respetivos Serviços para 
obtenção de informação e posterior-
mente remetida essa mesma infor-
mação, por email, a todos os eleitos. 

Sobre os assuntos expostos pelos 
munícipes, nas reuniões da Câmara 
Municipal e da Assembleia Municipal, 
também os eleitos são informados 
sobre o andamento dos processos e 
resposta enviada a esses munícipes. 

A par de outros assuntos, aos titu-
lares do direito de oposição foram 
prestadas as seguintes informações, 

no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea 
c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º 
n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de janeiro:

Informação escrita do Presidente 
(Relatório da Atividade Municipal), 
acerca da atividade e situação finan-
ceira da Câmara Municipal, remetida 
a todos os membros da Assembleia 
Municipal, antes de cada sessão, 
onde consta também informação 
sobre as Reclamações, Recursos 
Hierárquicos e Processos Judiciais 
Pendentes e estado atualizado dos 
mesmos e situação financeira da 
autarquia e da qual é também dado 
conhecimento a todos os eleitos do 
Órgão Executivo;
Envio a todos os eleitos da Câmara 
Municipal, das “Notas de Imprensa” 
que são enviadas à comunicação so-
cial pela autarquia; 
Resposta aos pedidos de informação 
apresentados pelos Vereadores;
Resposta aos pedidos de informação 
veiculados pela Mesa ou eleitos da 
Assembleia Municipal;
Publicação das deliberações dos 
órgãos autárquicos destinadas a ter 
eficácia externa, através de edital 
e divulgação na página da Internet 
da autarquia e afixação nas Juntas/
Uniões de Freguesia;
Divulgação no Sitio da Internet do 
Município, das atas das sessões da 
Assembleia Municipal e das atas da 
Câmara Municipal, após a sua apro-
vação;
Divulgação no Sitio da Internet do 
Município, dos Relatórios da Ativi-
dade Municipal e dos Relatórios de 
Avaliação a que se refere o Estatuto 
do Direito de Oposição;
Promoção do cumprimento do Es-
tatuto do Direito de Oposição e da 
publicação do respetivo relatório 
de avaliação, respeitante ao ano de 
2016;
Envio à Assembleia Municipal das 
atas das reuniões da Câmara Munici-
pal, após a sua aprovação;
Envio à Câmara e Assembleia Mu-
nicipal de documentação relativa a 
planos, projetos, relatórios, pareceres 
e outros documentos de natureza 
semelhante;
Resposta aos pedidos de informação 
solicitados pelos presidentes ou ou-
tros membros das juntas de fregue-
sia do concelho;
Resposta, em geral, às questões 
colocadas formal ou informalmente 
sobre o andamento dos principais 
assuntos do município.
Agendamento nas reuniões da Câ-
mara Municipal, de Assuntos Gerais 

de Interesse Autárquico, para conhe-
cimento de informação remetida à 
autarquia pelos grupos parlamenta-
res e outras entidades. 

Foi, ainda, garantida a distribuição de 
correspondência remetida à autar-
quia e destinada aos Vereadores ou 
aos membros da Assembleia Muni-
cipal. 

A Câmara Municipal mantém atuali-
zados os mecanismos de informação 
permanente sobre a gestão munici-
pal, onde se inclui a página da inter-
net, facilitando o acompanhamento, 
fiscalização e crítica, da atividade dos 
órgãos municipais. 

Refere-se ainda a publicação do 
boletim municipal “Serpa Informa-
ção” (mensal); a Agenda Cultural e 
Desportiva (mensal); Newsletters; 
Comunicados; Notas de Imprensa e 
Mupis na cidade de Serpa (mobiliário 
urbano para informação).

Dos suportes online, além do site ofi-
cial (www.cm-serpa.pt), destaca-se 
ainda os seguintes:
• Facebook: Serpa Terra Forte
• Canal Youtube: www.youtube.com/
user/SerpaCM
• Portal do Munícipe http://portalmu-
nicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
• Calameo (pdfs do Serpa Informação 
e agenda cultural) http://pt.calameo.
com/publish/books/

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA
O artigo 5.º n.º 3 estipula que os ti-
tulares do direito de oposição têm 
o direito de ser ouvidos sobre as 
propostas de orçamento e plano de 
atividades. 

No âmbito do processo de elabo-
ração das Opções do Plano e Orça-
mento para 2019, foi solicitado ao PS 
e PSD, através de ofícios datados de 
28 de agosto (n.º 7005 e 7007, res-
petivamente), o envio de propostas 
e contributos para serem analisadas 
no âmbito da elaboração daqueles 
documentos. 

Foram facultados aos eleitos do PS e 
representante do PSD na Assembleia 
Municipal, a proposta de Opções do 
Plano 2019-2022, Plano de Atividades 
2019, Plano Plurianual de Investimen-
tos, Orçamento 2019, Relatório de 
apresentação e fundamentação da 
politica orçamental 2019 e Mapa de 
Pessoal para 2019, de que resultou 
posteriormente a sua aprovação, na 
sessão do Órgão Deliberativo, reali-

zada no dia 22 de novembro.

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Procedeu-se ao envio de convites 
aos eleitos da Câmara e Assembleia 
Municipal, a fim de assegurar que 
estes pudessem participar em atos 
e eventos oficiais organizados ou 
apoiados pela Autarquia, nomea-
damente, exposições; espetáculos; 
workshops; concertos; peças de 
teatro; colóquios; palestras; apresen-
tação de livros; sessões de sensibili-
zação e feiras. 

Aos titulares do direito de oposição, 
foi garantido o direito de participa-
ção, através da possibilidade de pro-
núncia ou intervenção, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quais-
quer questões de interesse público 
relevante, podendo estes efetuar pe-
didos de informação, moções, reco-
mendações, requerimentos, declara-
ções politicas e esclarecimentos. 

Existe também a participação de 
representantes da Oposição em 
entidades e comissões, designados 
pela Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal, no início de cada mandato.

Foi disponibilizado gabinete próprio 
aos Vereadores da Oposição, no edi-
fício da Autarquia, com os meios lo-
gísticos necessários à sua atividade.
A autarquia adquiriu ainda compu-
tadores pessoais para uso de todos 
os eleitos do Órgão Executivo, para o 
exercício das suas funções, a utilizar 
durante o corrente mandato. 

6. DIREITO DE DEPOR
No período em questão, os eleitos 
locais referidos como titulares do 
direito de oposição não intervieram 
em qualquer comissão para efeitos 
da aplicação do direito consagrado 
no artigo 8º do Estatuto do direito de 
Oposição. 

De acordo com o estipulado na Lei 
n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios 
elaborados pelos órgãos executivos 
das autarquias locais, até ao fim de 
março do ano subsequente àque-
le a que se refiram, serão enviados 
aos titulares do direito de oposição 
e publicados no Boletim Municipal, e 
como tem sido prática habitual, será 
ainda colocado em permanência no 
Site do Município. 

Aprovado, por maioria, com dois votos contra 
dos eleitos do PS e quatro votos a favor dos 
eleitos da CDU, na reunião da Câmara Mu-
nicipal, realizada no dia 20 de março de 2019
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|referente ao mês de abril| obras no concelho
Brinches
> Circular, reparação de asfalto

Pias
> Rua António Sérgio, execução de muro e 

melhoramento da rede de águas pluviais

> Rua José Machado Moreira Rita, 
execução de muro

> Escola da Hortinha, conclusão da 
requalificação do espaço exterior

> Caminhos, reparação

Serpa
> Zona Sul, execução de infraestruturas e 

arranjos exteriores

> Largo D. Jorge de Melo, substituição de 
iluminação no pavimento

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Piscina Municipal Coberta, requalificação 
dos balneários

> Arruamentos, reparação em calçada

> Ecopontos, instalação de três ilhas 
subterrâneas

> Pavilhão Carlos Pinhão, reposição de 
pavê

Vila Nova de São Bento

> Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes de 
Figueiredo, requalificação

> Rua dos Bacelos, requalificação

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

> Antigo Lagar, reabilitação

Vale de Vargo
> Rua Francisco dos Santos Pateira, 

requalificação

> Rua do Mercado, requalificação

> Caminhos, reparação

Vila Verde de Ficalho
> Estrada Municipal 522 (Penalva), limpeza 

e corte de ervas

Concelho
> Arruamentos, reposição de asfalto

MERCADoS  
Brinches – 4, 11, 18 e 25

Vale de Vargo – 1 e 15

Vila Nova São Bento – 10

Vila Verde de Ficalho – 2

Serpa – 28

FARMáCiAS DE SERViço

01 a 03  | Farmácia CENTRAL

04 a 10 | Farmácia SERPA JARDIM

11 a 17 | Farmácia CENTRAL

18 a 24 | Farmácia SERPA JARDIM

25 a 31 | Farmácia CENTRAL

REMOÇÃO 
DE DEJETOS CANINOS

Contamos com a sua ajuda 
para tornar o concelho mais limpo!

________________________________________

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 maio realiza-se uma reunião pública 
da Câmara Municipal, no dia 2, em Vale de 
Vargo, no Salão polivalente 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
Festas das Santas Cruzes . VILA NOVA DE S. BENTO
De 1 a 6 . Consultar programa próprio . Org.: Comissão de Festas

Mês Sénior . CONCELHO
De 1 a 24 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa, Rede Portuguesa Municípios Saudáveis ? Parceiros:  Aca-
demia Sénior de Serpa, Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, Rede Social, Município 
de Santiago do Cacém, Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Unidade de Cuidados na 
Comunidade — Serpa, Moura Salúquia — Associação de Mulheres do Concelho de Moura e 
Liga Portuguesa Contra o Cancro

CASA Do CANTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 
> “Senhora de Mim – Exposição no Feminino” . SERPA

Dia 3 . inauguração 17.30h (patente até 31 de maio)

     Org.: Movimento Democrático de Mulheres

Festas do Jubileu em Honra de N. S. da Consolação . BRINCHES
De 3 a 6 . Consultar programa próprio . Org.: Comissão de Festas

“Riscos da Paisagem” . SERPA
Dia 3 . 21.30h . Livraria VOL / Dia 4 . 10.00h
Para mais informações sulcena@gmail.com ou 933 745 522 . Org: Sulcena

O Caminho das Mães . SERPA
Dia 4 . Caminhada para o dia da mãe . Mais informação em https://www.facebook.
com/events/374804379781645/  .   Org.: Serpa Lovers

Tributo às Artes . SERPA
Dia 4 . das 18.30h às 20.00h . Serpa Lovers 
Apresentação do livro “Olhos de Cascata”, de Augusto Pedro
https://www.facebook.com/events/812912585741601/  .    Org.: Serpa Lovers

BiBlioTECA MuNiCiPAl ABADE CoRREiA DA SERRA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos
Dia 4 . 11.00h

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos
Dias 8, 15, 22 e 29 . 17.30h 

> Tertúlia de Palavras . Contos, poesia, música, humor e histórias de vida
Dia 15 . 15.30h

> Exposição “Xerefé – Livros pequeninos” . De Ana Biscaia
De 17 de maio a 15 junho Org: Xerefé e Câmara Municipal de Serpa

> Mãos na Massa  . Oficina de expressão plástica “Leio MAIS”
Dia 18 . 10.30h às 12.30h 

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
Dia 25 . 11.00h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

Festa em Honra de N. S. de Fátima . A-DO-PINTO
De 9 a 13 . Consultar programa próprio . Org.: Comissão de Festas

Exposição “Lixo Marinho — Um problema global” . SERPA
De 15 de maio a 21 de junho . Cineteatro Municipal de Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa

FLiS – Festa do Livro de Serpa . SERPA
Espetáculos, sessões de contos, oficinas, exposições, feira do livro, conversa com autores
Dias 17, 18 e 19 . 10.00h às 23.00h . Biblioteca Municipal e Castelo de 
Serpa . Consultar programa próprio . Entrada livre . Org: Câmara Municipal de Serpa 

Dia Internacional dos Museus e Noite Europeia dos Museus . SERPA
Espetáculo “Baile dos Candeeiros”, integrado na 3ª edição da FLiS
Dia 18 . 22.00h . Alcáçova do Castelo . Org: Câmara Municipal de Serpa

Jornadas da Biodiversidade . SERPA
Dias 23 e 24 . Consultar programa próprio . Org: Câmara Municipal de Serpa

MuSiBÉRiA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Oficina de Dança . N-OSSO, com Bárbara Faustino
Dia 25 . 16.00h . Estúdio D1 . M/08 anos

> Espetáculo de Música . Paisagem Musical Ibero-argentina para 
Cordas com Flor Sur Cello Trio (Argentina)
Dia 25 . 18.30h  . M/06 anos 

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

DESPoRTo
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GiNáSTiCA  .  HiDRoGiNáSTiCA  .  BoCCiA SÉNioR
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 1 - Parque Desportivo de Serpa
16.00h - F. C. Serpa – Piense S. C. – Seniores
Dia 1 - Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
16.00h - C.A. Aldenovense – C. D. Praia Milfontes - Seniores
Dia 4 - Parque Desportivo de Pias 
10.00h - Piense S.C. – Moura A. C. – Infantis
Dia 4 - Parque Desportivo de Serpa
10.00h - F. C. Serpa – G. D. Povoense - Infantis
11.15h - F. C. Serpa – Moura A. C. – Benjamins
15.00h – Encontro de Petizes e Traquinas
Dia 5 - Parque Desportivo de Pias
16.00h - Piense S.C. – S. C. Odemirense - Seniores
Dia 11 - Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30h - C.A. Aldenovense – Despertar S. C. “B” - Benjamins
Dia 18 - Parque Desportivo de Serpa
10.30h - F. C. Serpa – C. D. Praia Milfontes “B” - Benjamins
Dia 18 - Parque Desportivo de Pias
10.30h - Piense S.C. – S. C. Cuba “B” – Benjamins
15.00h – Encontro de Petizes e Traquinas
Dia 19 - Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
17.00h - C.A. Aldenovense – C. D. Almodôvar - Seniores
Dia 19 - Parque Desportivo de Serpa
17.00h – F. C. Serpa – C. D. Praia de Milfontes - Seniores
Dia 25 - Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30h - C.A. Aldenovense – S. C. M. Aljustrelense - Benjamins
Dia 25 - Parque Desportivo de Pias
16.00h - Piense S.C. – C. F. Guadiana - Seniores

Atletismo . Torneio das Freguesias
Vila Verde de Ficalho: Dia 4 .10.00h – 12.00h
Pias: Dia 11 . 10.00h – 12.00h
Org.: Associação de Atletismo de Beja e Câmara Municipal de Serpa

Colaboração: Juntas de Freguesia e Estabelecimentos de Ensino

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, SERPA
Dia 7 – 17.00h – C.C.P. Serpa – Batalha A. C. - Seniores 

Encontro FiT Sénior . SERPA
Dia 7 – 10.00h às 12.30h
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Ténis de Mesa . SERPA
Dia 11 – Casa do Povo de Serpa
15.00h – Luso Serpense – Casa do Povo de Serpa - Seniores

Voleibol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, SERPA
Dia 11 – 16.00h – C.C.P. Serpa – São Francisco – Seniores

Escalada de S. Gens e Final do Torneio das Freguesias  . SERPA
Dia 19 . 9.30h – 12.00h . Av. Capitães de Abril Serpa
Organização: Associação de Atletismo de Beja e Câmara Municipal de Serpa
Colaboração: Juntas de Freguesia 

Rota das Azenhas . SERPA
Dia 25 . Moinhos Velhos > Moinho da Amendoeira
Organização:  Câmara Municipal de Serpa

Dias do Atletismo . SERPA
Dia 29 . Vila Nova de São Bento . 10.00h – 12.00h
Dia 30 . Pias . 10.00h – 12.00h
Dia 31 . Serpa . 10.00h – 12.00h
Organização: Organização: Associação de Atletismo de Beja e Câmara Municipal de Serpa


