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No âmbito da constituição, 
planeamento e dinamização da 
Bio Região da Margem Esquerda 
do Guadiana, foi aprovada uma 
candidatura ao PDR2020.

O Plano de Ação da referida 
candidatura integra um leque va-
riado de atividades, a desenvol-
ver durante o próximo ano, com 
destaque para a visita a uma Bio 
Região europeia, a realização de 
reuniões com as entidades lo-
cais, atividades de sensibilização 
e estimulo à produção e consu-
mo de produtos biológicos, bem 
como a divulgação do processo.

A iniciativa da constituição da 
Bio Região partiu da Câmara Mu-

nicipal de Serpa que endereçou 
à Associação Rota do Guadiana 
uma proposta para que a inicia-
tiva fosse analisada num quadro 
supraconcelhio e numa platafor-
ma mais alargada de parceiros. 
Neste sentido, a concretização 
das atividades será coordenada 
pela Associação Rota do Gua-
diana, em parceria com os cinco 
municípios da Margem Esquerda 
do Guadiana e do Instituto Na-
cional de Investigação Agrária e 
Veterinária. I.P.

É ainda previsto que, a candi-
datura agora aprovada permita 
consolidar a estratégia em curso 
no território, contribuindo para 

criar na Margem Esquerda do 
Guadiana uma rede que envolva 
produtores, empresas de vários 
setores, agroturismo, turismo de 
habitação, hotelaria, escolas, as-
sociações e autarquias, criando 
novas oportunidades de promo-
ção e valorização dos produtos 
agrícolas locais certificados em 
Modo de Produção Biológico, 
assente em bases sustentáveis 
de produção, geração de valor 
e a criação de emprego numa 
perspetiva multifuncional, bem 
como o envolvimento conscien-
te de toda a comunidade local. 
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notícias
Margem Esquerda do Guadiana

Bio Região da MEG com 
candidatura aprovada

Concelho

Manutenção 
nas Etar

A Câmara Municipal de Serpa está a preparar 
um contrato de operação e manutenção das 
novas Etar de Santa Iria, Vales Mortos e A-do-
-Pinto, num montante total de 73 499,40 euros. 

O objetivo deste contrato prende-se com a 
necessidade de bom funcionamento das Etar, 
sendo que a empresa a contratar terá como 
funções as atividades de operação, inspeção 
e vigilância dos equipamentos. Um dos traba-
lhos a desenvolver tem a ver com o controle 
analítico a efetuar por um laboratório da espe-
cialidade, cujos resultados definirão o funcio-
namento das Etar.

A deteção de avarias, bem como a limpeza 
dos equipamentos, instalações e espaços en-
volventes, serão responsabilidade da entidade.

A Etar de A-do-Pinto foi construída de raiz

Promoção de tecnologias de comunicação 

Rede wi-fi 
no concelho de Serpa

A Câmara Municipal de Ser-
pa está a concretizar o projeto 
de instalação da rede de inter-
net sem fios (wi-fi) no concelho 
de Serpa, no âmbito da promo-
ção do acesso dos cidadãos às 
tecnologias de informação e 
comunicação, do combate à 
infoexclusão e da valorização 
do espaço público, assegu-
rando condições de acesso à 
internet de forma gratuita, sim-
ples e rápida.

Na cidade de Serpa será 
disponibilizado acesso nas 
zonas da Praça de República, 
Parque de Campismo, Piscina 
Municipal, Jardim Municipal, 
Mercado Municipal, Museu 
Etnográfico/Largo do Corro, 
Castelo e no Parque de Feiras 
e Exposições. Com a colabora-
ção das freguesias, será dispo-

nibilizado acesso à rede sem 
fios na zona do Largo do Adro, 
em Brinches, Largo da Igreja, 
em Vale de Vargo, Praceta D. 
Maria do Carmo Horta Barro-
so, em Vila Nova de São Bento, 
Eira da Máquina, em Pias, Lar-
go da Igreja, em Vila Verde de 
Ficalho, bem como ainda em 
Serpa, na área circundante ao 
edifício da União de Fregue-
sias de Serpa. Este projeto será 
evolutivo, permitindo no futuro 
integrar novas zonas de acesso 
com a mesma plataforma e de 
acordo com as necessidades. 

Com conclusão previs-
ta para o princípio de 2020, a 
rede municipal de internet sem 
fios permite uma cobertura 
wi-fi alargada para as bandas 
2,4/5 GHz (802.11 b/g/n/ac 
w1 e w2) e um acesso seguro 

para o utilizador, cumprindo 
o Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados. Para o efeito, 
sempre que o cidadão tentar 
aceder à rede pública ser-lhe-
-á apresentada uma página 
de autenticação que solicita o 
preenchimento de um nome 
de utilizador e de uma senha, 
que será disponibilizada gra-
tuitamente. 

O projeto Serpa Wireless 
é um investimento municipal 
com um valor total de cerca de 
65 000 euros, dos quais 15 000 
euros são suportados direta-
mente pela Comissão Europeia 
através do programa WIFI 4EU 
e os restantes cofinanciados 
a 85 por cento pelo Alentejo 
2020 (Programa Específico de 
Modernização Administrativa). 
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Administração Interna

Serpa solicita 
esclarecimentos 

Face à tendência verificada nos últimos anos 
de redução de efetivos e horários de funciona-
mento nos postos da GNR do concelho e tendo 
em conta os alertas que nos têm chegado, o Mu-
nicípio de Serpa, preocupado com a situação, re-
uniu-se com o Comando Territorial de Beja, a 20 
de setembro. No seguimento desta reunião, foi já 
solicitada ao Ministério da Administração Interna 
informação sobre o assunto, nomeadamente so-
bre o número atual dos efetivos no concelho e a 
evolução nos últimos dez anos, bem como sobre 
a criminalidade no concelho. 

Entende o Município que, não existindo uma 
redução significativa da população e verificando-
-se o aumento do número de trabalhadores sa-
zonais, originando uma dinâmica agrícola maior, 
ou seja, um acréscimo de pessoas fora dos pe-
rímetros urbanos, não faz sentido haver uma re-
dução de efetivos, mas sim o contrário, com o 
reforço de meios, quer humanos, quer a nível de 
viaturas. 

Reforçamos que este é um problema a que 
estamos a dar a maior atenção, na certeza de 
que desenvolveremos todos os esforços para 
evitar situações de falta de segurança para as 
populações.
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Neste ano de 2019, fo-
ram muitas as ativi-
dades, os projetos, as 
diferentes iniciativas 
realizadas e os acon-
tecimentos de relevo, 

que serão em breve apresentados em 
“presta contas”. De toda esta atividade, 
destaco dois projetos fundamentais para 
o concelho e a região: a nova Zona In-
dustrial Agroalimentar de Serpa e o CE-
TAA - Centro Tecnológico Agroalimentar 
do Alentejo, projetos que, em conjunto, 
representam um investimento global de 
4,5 milhões, permitindo projetar o setor 
da transformação agroalimentar do Alen-
tejo, fundamental para o desenvolvimen-
to da atividade económica, da fixação de 
pessoas e da criação de emprego, promo-
vendo a diversificação da produção e dos 
empreendimentos e a inovação. Resultado 
de um esforço do Município na captação 
de investimento, foram já aprovados pelo 
Alentejo 2020, com comparticipação fi-
nanceira assegurada a 85 por cento pelo 
FEDER. A nova Zona Industrial Agroalimen-
tar de Serpa, cuja primeira fase tem uma 
área de cerca de 8 hectares e 25 lotes dis-
poníveis, permitirá alargar e promover a 
diversificação da atividade empresarial na 
área agroalimentar e produtos associados. 
Aí ficará localizado o CETAA, equipamento 
a construir de raiz e que será dotado de 
todas as infraestruturas de base para ser 
uma unidade de apoio à introdução de 
inovação e facilitadora da transferência 
de tecnologia para as pequenas e médias 
empresas do setor agroalimentar. Contri-
butos decisivos, neste presente em que, 
também, fazemos o futuro.

EDITORIAL
NO PRESENTE, FAZER FUTURO

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Intervenção estratégica na Serra 

Passadiços 
do Pulo do Lobo
A Câmara Municipal de 

Serpa lançou em no-
vembro de 2017, o concurso 
para a empreitada de execu-
ção dos passadiços do Pulo do 
Lobo, com um valor base 344 
623,54 euros. Era expectativa do 
município que o processo esti-
vesse concluído em 2018. Con-
tudo, este acabou por se tornar 
mais moroso devido à falta de 
acordo com os proprietários 
dos terrenos onde se pretende 
a instalação desta estrutura.

Apesar de todos os esfor-
ços do Município para que se 
chegasse a um entendimento, 
neste momento decorre um 
processo de expropriação, de 
forma a considera-los de inte-
resse público.

Recordamos que, para a Câ-
mara Municipal de Serpa, a ins-

talação dos passadiços do Pulo 
do Lobo será mais um passo 
na intervenção estratégica para 
aquela zona do concelho e da 
qual fazem parte o asfaltamen-
to da Estrada Municipal 514 
(entre Ribeira de Limas e Ca-
beceiras de Vale Queimado), o 
Caminho Municipal 1093, bem 
como o arranjo do acesso ao 
próprio Pulo do Lobo.

Com a criação dos Passadi-
ços do Pulo do Lobo, o Municí-
pio de Serpa pretende criar uma 
estrutura de apoio à valorização 
e visitação do sítio do Pulo do 
Lobo, tornando acessível e 
confortável o acesso pedonal e 
permitindo o desfrute da mar-
gem do rio Guadiana nas ime-
diações da cascata. 

Para além dos passadiços de 
madeira, serão também instala-

das sinalética e estruturas inter-
pretativas e informativas do es-
paço envolvente, visto que para 
além de melhorar as condições 
de fruição do espaço pelo visi-
tante, pretende-se informar e 
sensibilizar a comunidade es-
colar e a população em geral, 
visitantes e turistas para a temá-
tica da conservação e preserva-
ção da natureza, incidindo so-
bre a riqueza natural, ambiental 
e paisagística do Parque Natural 
do Vale do Guadiana.

A operação “Passadiços do 
Pulo do Lobo”, candidatada 
ao Alentejo 2020, foi aprovada 
pelo valor total de 427 012,59 
euros, sendo comparticipada 
pelo fundo da União Europeia 
FEDER, no montante de 320 
259,44 euros. 

n

A criação dos passadiços será mais um passo na direção da valorização do Rio Guadiana e da Serra de Serpa
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Navegação melhorada

Município 
com novo site

O Município de Serpa vai contar, a partir do 
dia 15 de outubro, com um novo site autárquico. 
Mais funcional e eficiente, garante aos utiliza-
dores uma experiência de navegação melho-
rada, em qualquer computador ou smartphone, 
e oferece aos munícipes uma ligação mais in-
tuitiva com os serviços online e as plataformas 
de comunicação do município já em utilização, 
como o site de promoção turística visitserpa.pt e 
a aplicação Serpa Tour (guia interativo), recente-
mente disponibilizados. 

Câmara de Serpa apoia obras

Reabilitação 
da Igreja de Santa Maria

A candidatura para a inter-
venção na Igreja de Santa Maria, 
em Serpa, realizada ao Programa 
Operacional Regional Alentejo 
2014/2020, foi aprovada. 

Fruto de um acordo de co-
laboração entre a Paróquia de 
Serpa, o Município de Serpa e a 
Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, destina-se à execução 
de obras de reabilitação, con-
servação e manutenção, e tem 
uma estimativa orçamental de 
466 089,00 euros.

O projeto de intervenção en-
quadra-se no conceito de inter-
venção mínima, compatibilidade 
e reversibilidade, e destina-se a 
evitar que o edifício continue a 
degradar-se, consolidando a es-
trutura e a salvaguarda de ele-
mentos que se encontram em 
risco de derrocada. Contempla 
a reabilitação de coberturas, fa-
chadas exteriores, pavimentos e 
caixilharias.

A Igreja de Santa Maria, per-
tencente à paróquia de Serpa, 

está classificada como Imóvel de 
Interesse Público, e encontra-se 
encerrada há quase duas déca-
das. A aprovação desta candida-
tura permitirá que o imóvel volte 
a desempenhar a sua função ao 
serviço da comunidade.

A realização destas parcerias 
e protocolos integra a estratégia 
do Município de Serpa de pro-
mover a valorização e salvaguar-
da do património, como um dos 
pilares da estratégia municipal 
de desenvolvimento sustentável. 

Serpa recebe

Visita 
de jornalistas 

Serpa voltou a servir de palco a mais uma 
visita de sete jornalistas oriundos do Benelux, 
no passado dia 24 de setembro. A visita foi pro-
movida pela Agência de Promoção Turística do 
Alentejo, em parceria com o Turismo de Portu-
gal e a Câmara Municipal de Serpa.

Os jornalistas foram recebidos na Casa do 
Cante, ao que se seguiu uma visita a uma quei-
jaria. O almoço foi efetuado num restaurante 
local, acompanhado por Cante.

A tarde foi preenchida com uma visita ao 
Centro Histórico de Serpa, com passagem pelo 
Museu do Relógio, Galeria de Arte Contempo-
rânea, Castelo e Museu de Arqueologia. 

Grupo de jornalistas do Benelux

Fachada da Igreja de St.ª Maria
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Foi aprovada a candidatu-
ra para a criação do Cen-

tro Tecnológico Agroalimentar 
do Alentejo (CETAA), num valor 
de investimento total elegível 
de cerca de dois milhões de  
euros, comparticipado a 85 por 
cento pelo Alentejo 2020. 

Promovido pelo Município 
de Serpa, numa parceria alar-
gada que inclui o Instituto Po-
litécnico de Beja, o NERBE/
AEBAL-Associação Empresarial 
do Baixo Alentejo e Litoral, a 
Associação de Defesa do Patri-
mónio de Mértola e empresas 
do setor, contanto com o apoio 
manifesto de cerca uma cente-
na de outras entidades, empre-
sas e municípios, o projeto con-
siste no investimento inicial em 
infraestruturas para construção 
do CETAA e inclui a construção 
de raiz de um edifício localiza-
do na futura expansão da Zona 
Industrial de Serpa – igualmen-
te com candidatura aprovada, 
num investimento total elegí-
vel de cerca de dois milhoes 
e meio de euros – a aquisição 
de equipamento específico de 
uso coletivo, infraestruturas 
tecnológicas, equipamento in-
formático e administrativo e de 

sistemas de informação e co-
municação. 

O CETAA será, assim, do-
tado de todas as infraestru-
turas de base para reproduzir 
processos semi-industriais e 
requisitos legais e ambientais 
exigidos ao licenciamento das 
atividades económicas dos 
seus clientes, constituindo-se 
como uma unidade de apoio 
à introdução de inovação e fa-
cilitadora da transferência de 
tecnologia para as Pequenas e 
Médias Empresas (PME) do se-
tor agroalimentar do Alentejo. 
A forte ligação entre o CETAA 
e os centros de investigação 
e as empresas, irá possibili-
tar transformar a investigação 
fundamental em investigação 
aplicada, criando os meios e 
as tecnologias para o desen-
volvimento dos seus processos 
produtivos, sendo de referir a 
colaboração com vários outros 
centros tecnológicos, como os 
de Castelo Branco e Abrantes.

Desta forma, o CETAA estará 
ao serviço de todas as empre-
sas que pretenderem usufruir 
das valências disponibilizadas, 
de novos projetos empresariais 
e do desenvolvimento do terri-

tório e vai dar resposta a uma la-
cuna existente no que respeita 
a serviços especializados nesta 
área, como é o caso da gestão 
e controle de todo o processo 
produtivo e da qualidade de 
novos produtos, do apoio téc-
nico à internacionalização dos 
negócios, da concretização de 
sistemas de controlo de gestão 
de qualidade, do apoio a novas 
soluções logísticas e de em-
balamento ou da inovação de 
marketing. 

Estão previstas, numa pri-
meira fase, três linhas piloto 
semi-industriais, (produtos hor-
tofrutícolas, produtos lácteos 
e produtos de pastelaria e pa-
nificação), um laboratório para 
apoio a ensaios e experimenta-
ção, uma cozinha para ensaios, 
confeção e prova, uma sala de 
provas, cafetaria, salas de re-
uniões e áreas técnicas e de 
serviços. Todos estes espaços 
vão estar totalmente equipa-
dos para responder às diferen-
tes necessidades e o CETAA vai 
ter recursos humanos especia-
lizados no âmbito do processo 
produtivo e no apoio ao desen-
volvimento das empresas e co-
mercialização do produto. 

notícias
Candidatura aprovada

Centro Tecnológico 
Agroalimentar do Alentejo

Reunião de trabalho realizada em setembro entre a CMS, IPB, NERBE e a ADPM

Pias

Ceifeiras       
de parabéns

O Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias 
celebrou o seu 10.º aniversário no passado dia 21 
de setembro, com uma festa no Pavilhão Poliva-
lente de Pias.

A festa, que entrou noite dentro, contou com 
a presença de vários grupos convidados, no-
meadamente o Grupo Coral Feminino Flores do 
Alentejo, Grupo Coral Os Alentejanos da Damaia, 
Cantadeiras do Redondo e Grupo Coral Etnográ-
fico Os Camponeses de Pias. As aniversariantes 
também atuaram. Nesta data, o grupo distinguiu 
10 pessoas/entidades com o título de “sócio ho-
norário”, das quais destacamos a Câmara Muni-
cipal de Serpa. 

Tomé Pires participou na festa de aniversário

Ceifeiros de Serpa

Encontro de 
grupos corais

O Grupo Coral “Ceifeiros de Serpa” promo-
veu, no passado dia 21 de setembro, na Casa do 
Povo, em Serpa, um Encontro de Grupos Corais, 
apoiado pela Câmara Municipal de Serpa.

Em palco estiveram, além dos organizadores, 
o Grupo Coral de Baleizão, o Grupo Coral “Os 
Alentejanos do Cartaxo”, o Grupo Coral as Rosi-
nhas de Santa Claro do Louredo e o Grupo Coral 
Alentejano de Tunes.

Atuaram neste encontro seis grupos corais
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A Direção de Enfermagem da Ulsba esteve em Serpa

notícias

Animais de companhia e errantes

Campanhas 
de esterilização

A Câmara Municipal de Serpa vai 
lançar em breve uma campanha de 
esterilização destinada a animais er-
rantes (cães e gatos), pertencentes a 
colónias locais, como forma de com-
bater a proliferação de mais animais 
abandonados no concelho. Breve-
mente serão dadas mais informações 
sobre esta iniciativa pioneira da Câ-
mara Municipal de Serpa. Para já po-
demos avançar que as esterilizações 
serão feitas em clínicas veterinárias 
do concelho.

Neste momento decorre também 
uma campanha de esterilizações 
completamente gratuita, desta feita 
destinada a animais de companhia, 
promovida pela Resialentejo, no seu 
canil/gatil (mais informações em 
www.cagia.pt), cujas inscrições decor-
rem até ao dia 1 de novembro. Caso 
o proprietário opte por realizar o pro-
cedimento numa clínica veterinária do 
concelho de Serpa aderente, quer o 
Município de Serpa, quer a Resialen-
tejo, suportam parte da despesa, sen-
do que o proprietário pagará apenas 
uma parte.

n

Município 
apoia encontro 

Enfermeiros 
reúnem-se

Decorreu na Casa do Cante, em Serpa, no 
dia 17 de setembro, um encontro da Direção 
de Enfermagem da Unidade Local de Saú-
de do Baixo Alentejo (Ulsba). Trata-se de um 
encontro que acontece trimestralmente, de 
forma descentralizada, em vários concelhos 
do distrito.

Tomé Pires, presidente da Câmara Munici-
pal de Serpa recebeu os enfermeiros chefes 
que participaram no encontro.

Além do encontro, realizou-se uma visita 
ao Centro Histórico da cidade, nomeada-
mente ao Museu de Arte Contemporânea e 
ao Castelo de Serpa.

A cooperação futura entre estes quatro municípios esteve em cima da mesa

“Território Hospitalário”

Reunião de trabalho em Serpa
Serpa recebeu no dia 10 de setembro os re-

presentantes políticos e técnicos de patrimó-
nio e turismo dos municípios de Aracena, Aro-
che, Moura e Serpa, para uma reunião destina-
da a analisar os resultados do projeto cultural 
transfronteiriço “Território Hospitalário” e para 
discussão de novas formas de cooperação. 

O Projeto Território Hospitalário contou com 
a adesão de cerca de 300 participantes nas 
conferências e visitas promovidas nas quatro 
localidades e culminou no lançamento de um 
guia sobre os respetivos castelos, sob o lema 
“Quatro Castelos, o mesmo Horizonte”, e que 
tem servido para uma maior divulgação turísti-
ca e patrimonial deste território. 

A continuação e alargamento da cooperação 
a outras áreas de atuação foi outro dos assun-
tos abordados em Serpa, numa jornada que 
incluiu ainda a visita a diversos equipamentos 
culturais, como a Casa do Cante, o Musibéria, 
o Castelo e o Museu Municipal de Arqueologia. 



outubro 2019 | Serpa Informação | 7

notícias

Vale do Poço acolheu 
nos passados dias 13, 

14 e 15 de setembro a décima 
sétima edição da Feira Agro-
pecuária Transfronteiriça, num 
ambiente de festa e convivio.

Várias foram as iniciativas 
que animaram a população 
local, bem como os muitos vi-
sitantes. Música, gastronomia, 
animação e sessões técnicas 
marcaram o certame organi-
zado pela Câmara Municipal 
de Serpa, em colaboração 
com o município de Mérto-
la, União de Freguesias de 
Serpa, Junta de Freguesia de 
Santana de Cambas (Mértola) 
e Associação de Agricultores 
do Concelho de Serpa.

As iniciativas técnicas, como 
a sessão sobre “Cânhamo – 
uma Cultura Sustentável para 
a região”, pelas mãos de Hugo 
Monteiro, da Lusicanna – Coo-
perativa Agrícola de Produto-
res de Cânhamo de Portugal, 
a apresentação do Estatuto 
de Agricultura Familiar, a car-
go da Confederação Nacio-
nal da Agricultura (CNA) e um 
workshop de destilação de 
óleos essenciais produzidos 
em modo biológico, por Vitor 
Menas e Fernando Garcia, da 
D’Alenguadiana contaram com 
bastante assistência. De des-
tacar ainda a participação no 
workshop sobre fotografia de 
natureza, pelas mãos do foto-
grafo Pedro Martins. 

Um dos momentos mais al-
tos da feira prendeu-se com a 
realização de uma gala eques-
tre, a cargo da Secção Eques-
tre do F.C. Vale de Vargo, que 
teve lugar na noite de sábado.

Participaram na feira cerca de 
trinta expositores de produtos 
agroalimentares, queijo, vinho, 
enchidos, azeite, pastelaria tra-
dicional e artesanato, e tasqui-
nhas com gastronomia regional. 

A Feira Agropecuária Trans-
fronteiriça permite juntar, no 
centro da Serra de Serpa, pro-
dutores, populações locais e 
visitantes em atividades liga-
das ao mundo rural e promo-
ver as várias potencialidades 
deste território, sobretudo nas 
vertentes agrícola, silvícola, 
florestal e de produção animal. 

Para Tomé Pires, presidente 
da edilidade, este “é um cer-

Vale do Poço

XVII Feira Agropecuária Transfronteiriça

tame que já está consolidado e 
que, pela localização e temáti-
ca, se afirma como uma inicia-
tiva predominantemente ligada 
ao mundo rural, para valorizar 
os recursos locais, partilhar ex-

periências e saberes. Porque a 
Feira tem a componente eco-
nómica e tem a componente 
social, de reencontro, de ani-
mação que é igualmente muito 
importante e assume-se como 

fortemente identitária das gentes e produções 
da Serra de Serpa e, também, muito enraizada 
na cultura e história transfronteiriça, com a for-
te ligação histórica às localidades espanholas 
da raia”.

n
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Ano letivo 2019/2020

Município de Serpa 
apoia educação
No arranque do 

novo ano escolar, 
a Câmara Munici-

pal de Serpa dá conta dos 
investimentos associados 
ao funcionamento do ano 
letivo de 2019/2020. Uma 
das novidades deste ano foi 
a oferta a todos os alunos 
do primeiro ciclo de uma 
garrafa reutilizável.

A Câmara Municipal ofe-
receu os cadernos de ati-
vidades aos 443 alunos do 
primeiro ciclo, com um cus-
to total de 15 435,33 euros. 
A novidade este ano passou 
pela oferta a todas as crian-
ças do primeiro ciclo, de 
uma garrafa de água reutili-
zável que os alunos podem 
usar em vez das garrafas de 
plástico. Trata-se de mais 
uma medida ambiental da 
Câmara Municipal de Serpa 
que visa reduzir o consumo 
de plástico, e a sua aquisi-
ção representou um investi-
mento de 2 170,00 euros.

O ano letivo arrancou 
este ano em Serpa com 
a colocação de mais três 
auxiliares de ação educati-
va do que no ano anterior, 
passando neste momento, 

entre os dois agrupamentos 
de escolas, a ter afetos 23 
auxiliares de ação educa-
tiva, assegurando o apoio 
em sala de aula, as Ativida-
des de Animação e Apoio à 
Família (prolongamento de 
horário e almoço) e ainda o 
apoio no refeitório.

No prolongamento de ho-
rário e almoço estão inscri-
tas até ao fecho desta edi-
ção cerca de 140 crianças, 
num universo de cerca de 
278 crianças matriculadas 
no pré-escolar, divididas 
por 15 turmas.

Para o primeiro ciclo, 
a autarquia irá garantir o 
apoio financeiro para refei-
ções e material escolar a 
todos os alunos do primeiro 
ciclo inseridos nos escalões 
A e B do sistema de ação 
social escolar, com um in-
vestimento de mais de 22 
mil euros.

Serão assegurados os 
transportes escolares (em 
transportes públicos e co-
letivos, em viaturas camará-
rias ou de aluguer) a todas 
as crianças e jovens, num 
total de 312 alunos, a partir 
do primeiro ciclo do ensino 
básico até ao ensino secun-

dário, que residam a mais 
de três quilómetros (sem 
refeitório) ou quatro quiló-
metros (com refeitório) do 
estabelecimento de ensino 
onde estão matriculados. 
Foram criados 11 circuitos 
que irão ser realizados pela 
Rodoviária do Alentejo, e 
estão ainda previstos 24 cir-
cuitos especiais, realizados 
por viaturas camarárias e 
de aluguer, dos quais be-
neficiarão os alunos que 
residem em locais isolados 
(serão efetuados nos cir-
cuitos especiais cerca de 
966 quilómetros diários). O 
investimento total estima-
do em transportes é de 184 
598,00 euros.

No que toca ainda à área 
da Educação, a Câmara 
Municipal de Serpa apoia o 
funcionamento das escolas 
básicas de primeiro ciclo e 
dos jardins-de-infância da 
rede pública, nomeada-
mente a manutenção dos 
edifícios de pré-escolar e 
de primeiro ciclo, o apetre-
chamento informático e des-
pesas associadas à aquisi-
ção de material didático e 
pedagógico, estimadas em 
8 742 euros.

No passado dia 25 de setembro, a Câmara Municipal de Serpa recebeu nas 
suas instalações os professores que participaram na iniciativa de boas vindas, 
que pretendeu acolher os docentes colocados nas escolas do concelho, fo-
mentar o convívio entre os docentes e a partilha de ideias. 

O evento, que se iniciou nos Paços do Concelho, contou ainda com uma vi-
sita guiada à Galeria Municipal de Arte Contemporânea e ao Museu Municipal 
de Arqueologia.

Sabendo que muitos docentes estão a dar aulas pela primeira vez no conce-
lho, o Município preparou esta iniciativa de forma a mostrar alguns dos espaços 
mais emblemáticos da cidade, ao mesmo tempo que demonstra a sua abertura 
para apoiar estes profissionais.

Receção ao professor

Serpa deu as boas 
vindas aos professores

Garrafa oferecida a todos os alunos do primeiro ciclo
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Na sequência da desinformação que 

tem vindo a acontecer junto de pais e en-
carregados de educação, a Câmara Muni-
cipal de Serpa informa:

- A Câmara Municipal de Serpa tem, à 
semelhança do ano letivo passado, colo-
cados nos Agrupamentos de Escola n.º 1 
e n.º 2 de Serpa, 23 assistentes operacio-
nais, sendo que o protocolado com Minis-
tério da Educação no ano letivo anterior (e 
que serve de referência para este ano) foi a 
colocação de apenas 14 auxiliares. A con-
tratação de mais nove auxiliares foi uma 
decisão do Município por considerar que o 
rácio auxiliar/aluno definido pelo ministé-
rio é insuficiente. Este ano, e para suprimir 
necessidades pontuais que possam surgir 
(como baixas, faltas e outras), iremos pro-
ceder à colocação dos assistentes opera-
cionais que considerarmos necessários.

- Ao refeitório da EB 2, 3 Abade Correia 
da Serra, o Município tem afetos três assis-
tentes operacionais para resposta ao pré-
-escolar e 1.º ciclo.

- As limitações existentes, no que con-
cerne ao fornecimento de refeições aos 
alunos deste estabelecimento de ensino, 
não decorrem da responsabilidade da Câ-
mara Municipal de Serpa, conforme co-
municado pela Direção do respetivo agru-
pamento aos encarregados de educação, 
nas receções realizadas, nomeadamente 
ao pré-escolar no dia 12 de setembro.

- Neste momento são servidas no re-
feitório da EB 2, 3 Abade Correia da Ser-
ra cerca de 120 refeições aos alunos de 
pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo, priorizando 
pré-escolar e transportados. No ano letivo 
transato, em média, foram servidas cerca 
de 300 refeições diárias. 

A Câmara Municipal de Serpa lamenta 
toda esta situação, frisando que, da nossa 
parte, tudo estamos a fazer para que este 
ano letivo corra pelo melhor. Lamentamos 
ainda a escassez de recursos humanos 
que deveriam ser disponibilizados pelo Mi-
nistério da Educação para assegurar uma 
resposta adequada.
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Atarrafa

A atarrafa (ou rede de pesca) é feita pelas mãos de 
pescadores para pesca no rio Guadiana.  

As técnicas utilizadas pelos pescadores baseiam-se 
em antigos saberes, obrigando a uma grande destreza 
manual. O processo de execução tem início no relho (cor-
da mãe), que se entrelaça, formando pequenas abertu-
ras ovais. Estas aberturas são designadas de pombinhas 
e têm a função de “abrir a atarrafa”. O corpo da rede é 
composto por um pano de malhas de linha com várias 
dimensões, em forma de losangos. Na sua extremidade 
existe um reservatório com quarenta a cinquenta voltas 
de cordel, denominado rufo. Este, suporta o peso de tre-
zentas e setenta e cinco balas de chumbo. O reforço é 
constituído por uma dobra com cordel, com intervalos de 
dez centímetros, contendo, cada um, duas balas de vinte 
cinco a trinta gramas de peso, formando os tentos, que, 
ao longo de todo o círculo, permitem apanhar peixes de 
vários tamanhos, quando a atarrafa se abre e é lançada 
às águas. “Um método antigo cheio de segredos, que 
aprendemos desde meninos”, refere o pescador António 
Olegário. Apresenta as características de um arrastão, ins-
trumento que atualmente está proibido. Esta atarrafa que 
se mostra, pesa cerca de dez quilos. 

 

Este texto é baseado na entrevista conduzida por Ana Beja a 
António Esperança. 

Atarrafa - Rede produzida em fio de linha, normalmente, com uma 
agulha específica de madeira, rematada com pesos em balas 
de chumbo, utilizada pelos pescadores na faina da pesca, no rio 
Guadiana.

Peça oferecida pelo pescador António Olegário, ao Museu Municipal 
de Etnografia          

Exposição permanente do Museu Municipal de Etnografia de Serpa.

Animação

Pias celebra 
Festa Rija

Teve lugar em Pias, entre os dias 22 e 
26 de agosto, a tradicional festa de Pias 
em honra de São Luís e Santíssimo Sa-
cramento, mais conhecida por Festa Rija. 
Organizada pela Comissão de Festas, o 
cartaz do evento contou com vários es-
petáculos musicais, dos quais destaca-
mos a presença da banda Chave d’Ouro 
(dia 23) e António Zambujo (dia 24).

Um dos momentos altos da festa é 
a realização de um cortejo etnográfico, 
algo que este ano voltou a acontecer, no 
domingo, dia 25, dia em que as cerimó-
nias religiosas também se realizaram.

De referir que esta festa, de cariz re-
ligioso, junta anualmente muitos popula-
res naquela localidade do concelho. 
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Eliseo Parra e Os Camponeses de Pias 

Espetáculo de música 
“Cantos da Terra” 
No passado dia 12 de se-

tembro um dos nomes 
maiores do folclore espanhol, 
Eliseo Parra, vencedor do Pré-
mio Europeu de Folclore em 
2018, esteve em Serpa, a atuar 
no auditório Musibéria, desta 
feita acompanhado pelo Grupo 
Coral e Etnográfico Os Cam-
poneses de Pias. O espetáculo 
apresentado, intitulado “Cantos 
da Terra” foi uma viagem entre 
duas paisagens musicais.

O autor e investigador mu-
sical esteve à conversa com o 
“Serpa Informação” e revelou 
que esta parceria com o grupo 
coral se tratou de um convite 
do EXIB Música – Expo Iberoa-
mericana de Música, um dos 
parceiros deste projeto. Eliseo 
Parra aceitou prontamente pois 
já conhecia o Cante Alentejano.

Saiu “uma mistura curiosa” 
confessa, “muito agradável, so-

bretudo quando os Campone-
ses cantam a música de Espa-
nha”, brinca.

Os ensaios correram bastan-
te bem, apesar de acreditar que 
foi mais fácil para os espanhóis, 
conhecedores das músicas. A 

língua, na opinião de Eliseo Par-
ra “não foi uma barreira e neste 
caso muito menos pois existem 
palavras muito parecidas”. 

O espetáculo “Cantos da Ter-
ra” também se realizou em Évo-
ra e Setúbal. Atividades no Jardim

Artes e 
Tradições

No dia 1 de setembro, realizou-se no Jardim 
Municipal de Serpa, o espetáculo Artes e Tra-
dições, organizado pela ARMA – Associação 
Regional de Música Alentejana, com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa.

Os Bonecos do Grupo Trulé, de Manuel Dias, 
e a campaniça de Tó Zé Bexiga, deram início ao 
espetáculo, e seguiram-se as prestações dos 
acordeonistas Tiago Inácio e Leonel Mateus. 
Um momento de cante, pelo Grupo Beira Serra, 
constituído por Carlos Rosa, Gabriel Costa, An-
tónio Gonçalves e Manuel Godinho, teve ainda a 
participação de um grupo de crianças que as-
sistiram à iniciativa. 

O espetáculo, muito participado, encerrou 
com os músicos a atuar conjuntamente com uma 
“representação” dos Alentejanos, Armando Tor-
rão e João Cataluna. 

Casa cheia para receber o espetáculo “Cantos da Terra”, em Évora

Uma tarde bem animada 

Exposição de pintura

“Visões Apókryphas”

A Biblioteca Municipal de 
Serpa tem patente a exposição 
“Visões Apókryphas”, de José 
Francisco. Inaugurada no dia 
14 de setembro, ficará patente 
até 19 de outubro na sala poli-
valente.

O conjunto de trabalhos, 

em acrílico sobre papel, re-
presenta, nas palavras do au-
tor, “seres cuja força e beleza 
resultam da sobreposição de 
linguagens alternativas e cuja 
existência se movimenta numa 
ponte que liga o mundo real e 
o mundo mitológico. Podem 

ser seres feéricos, profetisas ou 
visionárias, santas ou pagãs ou 
simplesmente mulheres, mas 
todas com um poder e uma 
natureza enigmática como de-
nominador comum. São visões 
apócrifas, alegorias (des)provi-
das de sentido”.

Centro de Artes de Belgais

Grupo da Casa do Povo 

Cante viaja 
até Belgais

O Grupo Coral e Etnográfico da Casa do 
Povo de Serpa atuou no Centro de Artes de 
Belgais, ao lado da reputada pianista Ma-
ria João Pires, em dois espetáculos (14 e 15 
de setembro). Maria João Pires realizou, no 
Centro de Artes de Belgais, uma série de 
concertos de Verão, e para o efeito convi-
dou o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do 
Povo de Serpa.

Artista alentejano expõe na biblioteca até 19 de outubro
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Exposição

Leão 
do Alentejo

O toureiro José Trincheiras, mais conheci-
do como o Leão do Alentejo, está a apresentar 
uma exposição autobiográfica no espaço onde 
funcionava o Restaurante a Tradição, em Serpa. 
Aos 84 anos, o afamado toureiro decidiu mostrar 
o que foi a sua carreira, que passou por praças 
de touros tão distantes como o México, a Co-
lômbia ou a Venezuela. Uma parte da sua vida 
privada, como os seus três casamentos, também 
é retratada nesta exposição. Recortes de jornal, 
vestes utilizadas na lide, fotografias e muitas re-
cordações integram a mostra que está patente 
ao público desde o passado dia 14 de setembro.

“Caminha connosco”

Semana Europeia 
da Mobilidade

O Município de Serpa aderiu 
mais uma vez à Semana Europeia 
da Mobilidade, que decorreu en-
tre 16 e 22 de setembro.

O tema proposto pela Comis-
são Europeia para esta Semana 
Europeia da Mobilidade foi “Ca-
minha connosco”, com o objeti-
vo de promover a caminhada e 
o uso da bicicleta como forma 
de mobilidade alternativa, sem 
emissões de gases com efeito de 
estufa e mais saudáveis.

Em Serpa, as atividades inte-
gradas nesta iniciativa passaram 

pela apresentação do Projeto de 
Desenho Urbano, da requalifica-
ção da Rua das Portas de Beja e 
Rua dos Fidalgos em Serpa, no 
passado dia 20 de setembro, na 
Casa do Cante de Serpa.

No dia 21, estava marcada a 
Colour Run, uma atividade que 
tem vindo a acontecer nos últi-
mos anos mas que nesta edição 
acabou por ser cancelada devido 
à chuva.

No dia 22 de setembro, teve lu-
gar um Passeio de Bicicleta, com 
passagem por diversos pontos 

de interesse artístico e cultural 
da cidade, também muito parti-
cipado.

Paralelamente, a Câmara Mu-
nicipal de Serpa colocou, junto ao 
Jardim Municipal de Serpa, novas 
estruturas para suporte de bici-
cletas e está a recuperar a frota 
de bicicletas (batizadas de Peda-
leiras) para as colocar novamente 
à disposição da população. 

Outra das medidas que está 
em estudo é a colocação de pon-
tos de carregamento para veícu-
los elétricos.

Traje usado pelo Leão do Alentejo

Município colocou junto ao jardim novas estruturas para suporte de bicicletas

Requalificação da Rua 
das Portas de Beja e Rua 
dos Fidalgos em Serpa 

O projeto de requalifica-
ção das Rua das Portas de 
Beja e Rua dos Fidalgos, em 
Serpa, tem como principais 
objetivos melhor as con-
dições de mobilidade e de 
acessibilidade, proporcionan-

do condições de segurança e 
conforto a todos os cidadãos, 
particularmente na circula-
ção a pé, de bicicleta e para 
pessoas com mobilidade 
condicionada.

Esta requalificação, pre-
tende salvaguardar o patri-
mónio existente ao mesmo 
tempo que visa reordenar a 
oferta de estacionamento, a 

execução de novas redes de 
abastecimento de água aos 
edifícios e bocas de incêndio, 
a reformulação da rede de 
esgotos e a definição de uma 
nova rede de escoamento de 
águas pluviais. Prevê ainda 
a substituição da iluminação 
pública existente por um sis-
tema de baixo consumo, tipo 
LED. 

Escola Secundária 

Entrega 
de diplomas

No passado dia 13 de setembro, a verea-
dora da Cultura, Odete Borralho, esteve pre-
sente na entrega de diplomas do ensino se-
cundário, numa cerimónia que teve lugar no 
Centro de Inovação e Aprendizagens (CIA), na 
Escola Secundária de Serpa.
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Semana Europeia do Desporto

Várias atividades 
assinalam a data

A Câmara Municipal de Ser-
pa voltou a associar-se à Se-
mana Europeia do Desporto, 
que decorreu entre 23 e 30 de 
setembro.

Em Serpa a divertida Serpa 
Night Color Run, marcada para 
o passado dia 21, acabou por 
ser cancelada devido à chuva. 

Do programa constava ainda 
uma ação de formação em nu-
trição e suplementação, (que 
decorreu nos dias 27 e 28 de 
setembro), destinada a técni-
cos, a realização de várias ativi-
dades no âmbito do programa 
Gente em Movimento e ainda a 
celebração do Dia Mundial do 

Coração, no dia 29. Desta ativi-
dade, que se realizou nos jardins 
de Serpa e em Vila Nova de São 
Bento, constavam a formação de 
um coração humano, uma ses-
são de treino coletivo “Bate Forte 
Coração” e avaliação corporal, a 
cargo de farmácias locais.

n

Formação 

Primeiros 
socorros

Decorreu, nos dias 4, 6 e 10 de setembro, 
uma formação em socorrismo básico promovi-
da pela autarquia em colaboração com o IEFP, 
com a duração de 25 horas e com o objetivo de 
identificar os principais sintomas em situação 
de doença súbita e trauma, bem como aplicar 
os procedimentos de socorrismo, de acordo 
com os sinais e sintomas em situação de doen-
ça súbita e/ou trauma.

É a segunda formação nesta área e insere-se 
no plano de formação aprovado. Participaram 
21 funcionários da autarquia, provenientes de 
diversos serviços, com o objetivo de abranger 
todos os equipamentos da autarquia, nomea-
damente: escolas do 1.º ciclo, parque de cam-
pismo, parques desportivos, academia sénior, 
posto de turismo, edifício sede etc.   

Participaram columbófilos de todo o país

Sociedade Columbófila

Casa cheia
Decorreu em Serpa, no dia 1 de setembro, 

uma festa columbófila. O evento, que reuniu 
columbófilos de todo o país no Pavilhão Mul-
tiusos, e incluiu o leilão anual, contou com 
casa cheia. A iniciativa foi promovida pela So-
ciedade Columbófila de Serpa e contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Serpa.

Município promove 

Ginástica laboral
A Câmara Municipal de Ser-

pa esteve, durante o mês de 
setembro, a proporcionar aos 
seus trabalhadores aulas de 
ginástica laboral. Trata-se de 
uma proposta do Gabinete 
do Movimento Associativo, 
Desporto e Juventude, apoia-
do pelo Gabinete de Apoio 

ao Trabalhador, que se diri-
gia a todos os trabalhadores 
do Município, no sentido de 
apresentar um conjunto de 
exercícios físicos, realiza-
dos em contexto de trabalho 
e dentro do horário laboral, 
com o objetivo de melhorar 
a saúde e evitar lesões dos 

trabalhadores por esforço re-
petitivo e/ou doenças ocupa-
cionais.

Foram realizadas cerca 
de duas dezenas de ações, 
abrangendo mais de 200 fun-
cionários, provenientes dos 
mais diversos serviços da Câ-
mara Municipal.

Grupo que participou nesta segunda formação
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obras no concelho 

O Pavilhão Carlos Pinhão, 
em Serpa, depois de ter sido 
alvo de uma intervenção ao 
nível da alteração da ilumi-
nação, está agora a ser alvo 
de requalificação ao nível do 
pavimento, numa intervenção 

que contempla o afagamento, 
repintura das marcas de jogo e 
acabamento da superfície.

O investimento, que conta 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal de Serpa, na ordem dos 
23 818,75 euros, tem um cofi-

nanciamento de 5 500 euros, 
fruto de uma candidatura efe-
tuada pelo Centro de Cultura 
Popular de Serpa, ao Programa 
de Reabilitação de Instalações 
Desportivas, do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude.

Obras no Pavilhão Carlos Pinhão

Pavilhão com novo piso

A requalificação do piso deste equipamento desportivo está concluída

A Câmara Municipal de Serpa está a pro-
ceder à introdução de sinalética vertical no 
Bairro Operário, em Serpa, com o objetivo de 
regular o trânsito e o estacionamento nesta 
zona da cidade.

Neste momento, a entrada no Parque de 
Campismo está a ser feita, de forma provisó-
ria, através de uma das artérias do Bairro, até 
que a ampliação do Parque de Campismo es-
teja concluída, com a construção da área de 
autocaravanismo. Assim que terminarem as 
obras, a receção voltará a funcionar junto à 
Piscina Municipal.

Bairro Operário

Alterações 
de trânsito

O Bairro Operário de Serpa terá nova sinalética vertical

Depois de serem do conhecimento públi-
co os perigos associados à monda química, o 
Município de Serpa decidiu pela suspensão 
da aplicação de herbicidas com princípio ativo 
glifosato, de forma a avaliar objetivamente os 
seus impactos e ponderar a utilização de al-
ternativas. A abolição desde 2017 da aplicação 
deste herbicida teve como impacto imediato a 
proliferação descontrolada de ervas, exigindo a 
afetação de mais recursos e pessoal, acrescen-
do às conhecidas dificuldades operacionais do 
município.

Sem prejuízo das medidas encontradas, o 
Município de Serpa mantém a realização e 
aprofundamento de experiências que permitam 
identificar as melhores soluções, ambiental-
mente sustentáveis.

Neste momento já se notam algumas me-
lhorias nas ruas de Serpa, situação que se deve 
ao esforço dos trabalhadores do Município, a 
quem este Executivo agradece.

Ervas daninhas

Não 
ao glifosato A Câmara Municipal de Ser-

pa adquiriu duas viaturas ligeiras 
para recolha seletiva porta-a-por-
ta no âmbito de uma candidatura 
conjunta com a Resialentejo. 

A candidatura foi feita ao Po-
seur sob a designação “Promoção 
de Sistemas Inovadores que se 
destinem a aumentar a recolha 
seletiva de Resíduos Urbanos Va-
lorizáveis” e tem como objetivo 
implementar sistemas inovadores 
com vista ao aumento da recolha 
seletiva de resíduos valorizáveis, 
e assim contribuir para o cumpri-
mento das metas da Resialentejo 
e do Persu 2020, designadamen-
te ao nível das retomas das reco-
lhas seletivas, preparação para 
reutilização e reciclagem e desvio 
de Resíduos Urbanos Biodegra-
dáveis de aterro.

n

Recolha de resíduos 

Novas viaturas

Nova viatura de recolha de resíduos
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Brinches

> Estrada Municipal 518 (Brinches – Mina 
da Orada), limpeza de bermas junto às 
passagens hidráulicas

Serpa

>  Zona Sul (zona da creche), continuação 
da colocação de infraestruturas elétricas 
e arranjos exteriores

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Centro Interpretativo do Cante, 
construção

> Piscina Municipal Coberta, requalificação 
dos balneários

> Travessa das Mal Lavadas, requalificação

> Pavilhão Carlos Pinhão, requalificação do 
pavimento

> Estrada das Amoreiras, boleamento das 
arestas de lancis

Pias 
> Rua Jogo dos Paus, início da requalificação

Vila Nova de São Bento

> Estrada Municipal 519 (entre Vila Nova 
de São Bento e o Cruzeiro), limpeza de 
bermas

> Estrada Municipal 519, colocação de 
asfalto  

> Estrada de acesso à vila (junto à ETAR), 
limpeza de bermas

Vale de Vargo
> Estrada Municipal 517, limpeza e corte de 

ervas

> Estrada Municipal 517 (junto ao Monte 
da Lage), reparação de passagem 
hidráulica, 

Vila Verde de Ficalho

> Escola Básica, execução de vedação e 
reparação do muro envolvente

> Estada Municipal 522 (Estrada da 
Penalva), 2.ª fase, reposição de  asfalto

|referente ao mês de setembro| obras no concelho

MERCADOS  
Brinches – 5, 12, 19 e 26
Vila Nova São Bento – 11
Vila Verde de Ficalho – 3
Serpa – 22

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 04 | Farmácia CENTRAL
05 a 11   | Farmácia SERPA JARDIM
12 a 18  | Farmácia CENTRAL
19 a 25  | Farmácia SERPA JARDIM
26 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 outubro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 16, em Vila 
Nova de São Bento, no Salão Polivalente, pelas 
17.30 h. 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

CASA DO CANTE . SERPA 
Org.: Casa do Cante / Câmara Municipal de Serpa

> Exposição “Artes in Tradição – um nosso património”
   No âmbito das Jornadas Europeias do Património

 Patente até dia 11
   Org.: Câmara Municipal de Serpa

Exposição “A Serpente do Rio Anas” . SERPA
Mostra de trabalhos infantis sobre a lenda da Serpis
Sala Polivalente do Museu Municipal de Arqueologia . Castelo de Serpa . 
No âmbito das Jornadas Europeias do Património
Patente até 6 de janeiro de 2020
Org.: Câmara Municipal de Serpa

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

> Espetáculo de Música > De Mauro Ciavattini e Facundo Cedeño 
(Argentina)
 Dia 1 (Dia Internacional da Música) . 18h30 . Auditório Musibéria   

Centenário do nascimento de Francisco Maria Torrão . SERPA
Dia 5 . Casa do Cante . Consultar programa próprio 
Org.: Confraria do Cante Alentejano

Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Celebração do Dia Nacional dos Castelos . SERPA
Formação “Os Castelos na História e na Arte Portuguesa”
Dias 12 e 13 - 10.00 h - 13.00 h | 15.00 h - 18.00 h . Consultar programa próprio 
Auditório da Casa do Cante
Org.: Câmara Municipal de Serpa

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

> Exposição de Pintura “VISÕES APOKRYPHAS” . De José Francisco 
   Até dia 19

Org: José Francisco e Câmara Municipal de Serpa

> Contarelos  . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dias 2, 9, 16, 23 e 30 às 17.30 h

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos
 Dia 5 . 11.00 h 

> Feira das Bibliotecas . Exposições, espetáculos, mediação de leitura, 
música, teatro e poesia 

   De 11 a 19 . Consultar programa próprio 
Org: CIMBAL e Câmara Municipal de Serpa

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
 Dia 26 . 11.00 h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

Festas de Santa Iria . SANTA IRIA
Em honra de Nossa Senhora 
Dias 18, 19 e 20 . Consultar programa próprio
Org.: Comissão de Festas

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

“Vamos Conhecer o Concelho …a Pé” . SERPA
Trilho da Azenha da Ordem
Dia 20 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 5 - Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30h – C. A. Aldenovense – Moura A. C. – Infantis
Dia 05 – Parque Desportivo de Serpa
16.00h – F. C. de Serpa – S. C. Ferreirense – Sub 23
Dia 05 – Parque Desportivo de Pias
16.00h – Piense S. C. – C. D. de Beja – Sub 23
Dia 12 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – F. C. de Serpa – Guadiana F. C. – Infantis
Dia 12 – Parque Desportivo de Pias
16.00h – Piense S. C. - F. C. de Serpa – Sub 23
Dia 13 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense S. C. – Barrancos F. C. – Iniciados
Dia 13 – Parque Desportivo de Pias
16.00h – Piense S. C. – Guadiana F. C. – Seniores
Dia 13 – Parque Desportivo de Serpa
16.00h – F. C. de Serpa – Vasco da Gama F. C. – Seniores
Dia 13 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
16.00h – C. A. Aldenovense – S. C. Odemirense - Seniores
Dia 19 – Parque Desportivo de Serpa
16.00h – F. C. de Serpa – C. D. Almodôvar – Sub 23
Dia 20 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – F. C. de Serpa – Piense S. C. - Iniciados
Dia 26 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30h – C. A. Aldenovense – Despertar S. C. – Infantis
Dia 26 – Parque Desportivo de Serpa
15.00h – C. F. União Serpense – Bairro da Conceição – Seniores
Dia 26 – Parque Desportivo de Pias
15.00h – Piense S. C. – Praia de Milfontes – Sub 23
Dia 27 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense S. C. – Moura A. C. – Iniciados
Dia 27 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – F. C. de Serpa – Moura A. C. – Juvenis
Dia 27 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00h – C. A. Aldenovense – Vasco da Gama F. C. - Seniores
Dia 27 – Parque Desportivo de Serpa
15.00h – F. C. de Serpa – Guadiana F. C. – Seniores

Campanha

Vacinação antirrábica e identificação eletrónica
Freguesia  local          data       hora 
Serpa   Abegoaria         03/09/2019      08.00 h 
Pias   Largo da Estação        04/09/2019       08.00 h 
Vale Vargo  Largo da Igreja        06/09/2019      09.00 h 
Serpa/Santa Iria Lavadouro         09/09/2019      08.00 h 
Serpa   Alcântara         09/09/2019      10.00 h 
Serpa   Vales Mortos                     11/09/2019      08.00 h 
Serpa   Vale Poço         11/09/2019      10.00 h 
Serpa   Abegoaria         24/09/2019      08.00 h 
Brinches  Vale          25/09/2019      08.00 h 
Serpa   Abegoaria         08/10/2019      08.00 h 
Serpa   Abegoaria         07/10/2019      09.00 h 

 
 

Freguesia  local          data       hora 
Serpa   Abegoaria         03/09/2019      08.00 h 
Pias   Largo da Estação        04/09/2019       08.00 h 
Vale Vargo  Largo da Igreja        06/09/2019      09.00 h 
Serpa/Santa Iria Lavadouro         09/09/2019      08.00 h 
Serpa   Alcântara         09/09/2019      10.00 h 
Serpa   Vales Mortos                     11/09/2019      08.00 h 
Serpa   Vale Poço         11/09/2019      10.00 h 
Serpa   Abegoaria         24/09/2019      08.00 h 
Brinches  Vale          25/09/2019      08.00 h 
Serpa   Abegoaria         08/10/2019      08.00 h 
Serpa   Abegoaria         07/10/2019      09.00 h 

 
 


