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O passado dia 14 de junho, 
marcou o final de mais 

uma fase da eletrificação rural da 
Zona da Neta – Pulo do Lobo, na 
Serra de Serpa. O momento foi as-
sinalado com uma sessão oficial, 
no edifício da antiga Escola Pri-
mária de Cabeceiras de Vale Quei-
mado, contando com a participa-
ção de Tomé Pires, Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, José 
Ferrari Careto, presidente da E-Re-
des, e Joaquim Falé, presidente da 
Associação de Moradores da Neta 
e Pulo do Lobo.

A obra agora concluída, resul-
tado de um acordo de colabora-
ção celebrado em fevereiro de 
2019, entre a Câmara Municipal de 
Serpa e a EDP Distribuição (atual 
E-Redes), teve um investimento de 
cerca de 554 mil euros, benefician-
do mais de 25 casas e explorações 

agrícolas isoladas da Zona da Neta 
– Pulo do Lobo.  O investimento 
foi suportado pela E-REDES, anti-
ga EDP Distribuição (85 por cento), 
pela Câmara Municipal de Serpa 
e pelos moradores abrangidos (15 
por cento). 

“Hoje cumpre-se mais uma eta-
pa na melhoria das condições de 
vida dos moradores e dos empre-
sários desta zona. Com a eletrifi-
cação de mais uma parte da Serra 
de Serpa estão a ser criadas novas 
potencialidades para este terri-
tório. A vida e mesmo o trabalho 
destas 25 propriedades passam a 
estar facilitados, permitindo o seu 
desenvolvimento. Sabemos que 
esta zona do concelho, com uma 
densidade populacional mais re-
duzida, tem estado à espera que 
esta necessidade básica lhe seja 
suprida, e por isso, temos pressio-

nado e articulado com as entida-
des competentes para que este 
tipo de desigualdade seja ultra-
passado. Congratulamo-nos com 
a finalização desta fase, mas es-
peramos que seja o início de ou-
tra, de forma a que todo território 
da Serra de Serpa venha, a breve 
trecho, a contar com luz elétrica”, 
assegurou Tomé Pires, presiden-
te da Câmara Municipal de Serpa, 
na cerimónia de inauguração, que 
decorreu na sede da Associação 
de Moradores da Neta e Pulo do 
Lobo.

“Garantir a prestação de um ser-
viço público, com equidade e qua-
lidade, é, para nós, um imperativo. 
Com a eletrificação da zona rural 
da Neta – Pulo do Lobo, concluí-
mos uma importante etapa para 
o acesso desta população a um 
bem essencial. Tal só foi possível 

graças à relação de proximidade e 
de confiança com os nossos con-
sumidores e com a autarquia de 
Serpa”, garantiu José Ferrari Care-
to, presidente da E-Redes.

Joaquim Falé, da Associação de 
Moradores, destacou ainda a im-
portância da finalização de mais 
uma fase de eletrificação, referin-
do que o trabalho realizado pela 
associação, nomeadamente no 
levantamento de proprietários, vai 
continuar.

Desde o início da eletrificação 
da Serra de Serpa foram já bene-
ficiadas mais de 250 habitações e 
explorações, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa, sendo 
que a eletrificação da Serra, para 
o Município, é sinónimo de desen-
volvimento do concelho, uma vez 
que permite que pessoas e em-
presas se fixem naquele território.

Mais 25 casas e explorações com eletricidade

Ampliação da eletrificação 
da Serra de Serpa 

Visita a habitações que já têm eletricidade

Sessão oficial na Escola da Neta

Cumprimento oficial entre entidades
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O 
regresso progressi-
vo a uma situação 
de normalidade re-
lativa tem marcado, 
neste últimos me-
ses, a nossa ativi-

dade e a nossa vida. Assim, e embora 
sempre com os cuidados devidos, aos 
poucos, dentro das circunstâncias pos-
síveis, estamos agora com uma vida 
menos limitada, sendo de salientar as 
várias atividades e iniciativas que volta-
ram a ter lugar presencialmente, após 
mais de um ano em regime digital ou 
mesmo suspensas, a par com o nosso 
trabalho normal para concretizar o que 
está programado e dar resposta aos 
compromissos assumidos. 

Tudo isto se deve a um esforço enor-
me de muitas pessoas, de muitas en-
tidades, do comércio local, das as-
sociações e de toda a população, e é 
importante destacar especificamente 
o papel fundamental dos serviços de 
saúde pública, da Proteção Civil e Bom-
beiros, das IPSS, das freguesias e dos 
trabalhadores do Município que, desde 
a primeira hora, estiveram na linha da 
frente nestes tempos excecionais que 
estamos a viver. A todos, um grande 
agradecimento, mais uma vez.  

E, mesmo que as últimas evoluções 
da pandemia nos tragam novos receios 
e alguma incerteza, é importante refor-
çar que, com a vacinação e o cumpri-
mento rigoroso dos cuidados e regras 
de segurança, poderá estar nas nossas 
mãos contribuirmos para um verão em 
segurança.

n

EDITORIAL
VERÃO EM SEGURANÇA

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Teve lugar, no passado dia 
17 de junho, na Câmara Mu-
nicipal de Serpa, uma reunião 
de trabalho no âmbito do 
Contrato Local de Seguran-
ça. A reunião contou com a 
presença de Tomé Pires, Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Serpa, Odete Borralho, 
vereadora com o pelouro da 
ação social, Margarida Lou-
renço, consultora no Gabi-
nete do Secretário de Estado 

Adjunto e da Administração 
Interna e Nélson Pestana, ca-
pitão da GNR de Moura. 

Foram abordadas as pro-
blemáticas associadas às 
condições de vida dos mi-
grantes que residem no con-
celho, nomeadamente as 
questões ligadas aos víncu-
los laborais e às condições 
de habitação. 

Também o Contrato Local 
de Segurança, do qual a Câ-

mara Municipal de Serpa é 
parceira, e que junta Minis-
tério da Administração Inter-
na (nomeadamente as forças 
de segurança e o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, en-
tre outras como a Autoridade 
para as Condições do Traba-
lho, Autoridade Tributária, a 
ULSBA e a Rota do Guadiana) 
desde 2016, esteve em cima 

da mesa.
n

Contrato local de Segurança

Reunião de trabalho 
com o MAI 

Reunião de trabalho
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Depois de inaugurado, o novo 
espaço do Mercado Municipal 
de Serpa surge com uma agen-
da definida para dinamização 
da sua cozinha experimental.

No passado dia 12 de junho, 
a cozinha experimental do 
Mercado Municipal de Serpa, 
recebeu uma demonstração 
de confeção de rolo de carne, 
seguida de degustação, a car-
go do Talho Ó Tarola, um dos 
talhos instalados no espaço do 
Mercado.

No dia 19 de junho, decorreu 
uma apresentação de queijos, a 
cargo da AproSerpa e da Quei-
jaria Eira da Vila e ainda a apre-
sentação de produtos naturais, 
com a Ervanária Girassol.

Já no dia 20, numa iniciativa 
da AproSerpa e da Família Mar-
gaça, foram os vinhos que esti-
veram em destaque.

No fim de semana seguinte, o 
espaço da cozinha experimen-
tal voltou a ser palco de novas 
apresentações. No dia 26, o 

chef António Alexandre, pro-
moveu um workshop com base 
nos produtos locais e da épo-
ca, que se encontram à venda 
no Mercado, seguindo-se a sua 
degustação. 

No domingo, dia 27, a Apro-
Serpa e a Apiserpa apresenta-
ram produtos apícolas.

Todas estas iniciativas decor-
reram segundo as normas da 
Direção Geral de Saúde.

n

Mercado Municipal de Serpa

Cozinha experimental 
com várias iniciativas 

Dinamização económica

SerpaMarca.pt
A estratégia de dinamização da atividade 

económica tem sido uma das principais preo-
cupações deste Executivo, sendo que o apoio 
ao comércio local, associado à consolidação 
de uma marca identitária de promoção do 
concelho através dos seus produtos, culmina 
agora com a criação de uma loja virtual para a 
atividade comercial e económica do concelho 
de Serpa. 

Esta nova ferramenta irá funcionar como 
meio de divulgação dos estabelecimentos e 
de comercialização on-line dos seus produtos 
e, também, como meio de promover o con-
celho e as atividades ligadas à dinamização 
económica e turística, sendo de referir a sua 
articulação e complementaridade com outros 
projetos em curso, nomeadamente com o pro-
grama “Serpa, Mercados em Rede”. 

Baseado no conceito de Marketplace, a pla-
taforma SerpaMarca.pt é um canal eletrónico 
que, numa primeira fase, será de acesso gra-
tuito, aberto ao comércio local com sede ou 
estabelecimento no concelho de Serpa, ou 
seja, agregando num único espaço os estabe-
lecimentos comerciais, com acesso através de 
sítio próprio e das redes sociais. Desta forma, 
todos os produtos serão agregados sob um 
“chapéu” local, com a designação “serpamarca.
pt”, mantendo cada negócio a sua identidade e 
processo próprio. 

Concurso nacional 

Curadoria 
100 Histórias

A Curadoria 100 Histórias recebeu quatro 
medalhas na edição deste ano do Concurso 
Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses, 
organizado pelo Cnema em conjunto com a 
Qualifica/oriGIn Portugal.

Com três produtos enviados a concurso, a 
mais jovem rouparia do concelho, com apenas 
seis meses de produção, recebeu a Medalha de 
Ouro e a distinção “Melhor dos Melhores” para o 
Queijo Fresco de Cabra. O Requeijão de Ovelha 
foi distinguido com Medalha de Ouro e o Queijo 
de Ovelha Curado com Medalha de Prata.  

A nova cozinha experimental está a ser dinamizada como várias iniciativas

A participação de munícipes está a ganhar dimensão A família Margaça apresentou os seus vinhos
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Cinemateca Francesa

Alunos de Serpa de visita a Paris

Uma delegação de 20 alunos 
e dois professores do Agrupa-
mento de Escolas n.º 2 de Serpa 
participou, no início do mês de 
junho, numa deslocação a Paris, 
no âmbito do projeto “Cinema, 
cem anos de juventude” para 
apresentação de um filme por 
eles produzido. Uma prova que, 
mesmo no interior do país, tam-
bém a escola pode abrir horizon-
tes para o mundo e para as artes. 
Com vontade e empenho dos do-
centes, a abertura e o interesse 
acontecem.

Os alunos que integram o 
Clube de Cinema, no âm-

bito do Projeto Internacional “O 
Mundo à Nossa Volta — Cinema, 
cem anos de juventude”, deslo-
caram-se à Cinemateca France-
sa, em Paris, para apresentação 
de um filme ensaio, intitulado “As 
Rosas Bravas”, realizado pelos 
alunos das oficinas de cinema, 
que decorreram ao longo do ano 
letivo 2019/2020 e 2020/2021.

A Câmara Municipal de Serpa 
apoiou esta deslocação.

Maria João Brasão, a professora 
responsável, em entrevista, con-
tou que “todos os anos, uma ou 
duas escolas vão a Paris apresen-

tar o resultado do seu trabalho. A 
nossa escola foi a primeira escola 
portuguesa a entrar neste projeto 
internacional”.

A docente explica que, até à 
apresentação do filme ensaio, há 
muito trabalho dos alunos, que 
preparam todas as etapas, desde 
as filmagens, ao som, passando 
pela produção, entre outros. Para 
o efeito, contaram com o apoio e 
a formação de técnicos sonoplas-
tas e de cineastas do projeto. 

Liliana Mestre, uma das alunas 
do projeto, salienta que “é um 
projeto que nos enriquece como 
pessoas e cidadãos. São aprendi-
zagens únicas. Os dias de roda-
gem do filme foram trabalhosos, 
exigentes, mas o resultado foi 
gratificante”. Para Beatriz Evaristo, 
a participação neste projeto “per-
mitiu conhecer as diversas técni-
cas de filmagem, assim como de 
som e luz, o que contribuiu, me-
diante o nosso esforço para o su-
cesso do filme final”. 

Este ano, o tema proposto era 
‘O tempo no cinema’ e os alunos 
de Serpa preparam “As Rosas Bra-
vas”, um filme rodado na Acade-
mia Sénior de Serpa, na Eira de 
São Pedro e ainda em algumas 
artérias da cidade. Sobre o filme, 

que tem por base um poema de 
Camilo Pessanha, Guilherme Ra-
mos, refere que “tudo o que mos-
tramos em ‘Rosas Bravas’ foi a 
autenticidade, a singularidade do 
povo e Cultura portuguesa”. 

“Todo o projeto foi incrivelmen-
te enriquecedor, principalmente 
porque nos fornece ferramentas 
para a nossa vida. Ensinou-me 
muito sobre resiliência, sobre de-
dicação e, claro, sobre o Cinema 
como forma de expressão artísti-
ca”, refere Beatriz Mestre, outras 
das alunas que participou neste 
projeto, acrescentando que “tive-
mos espaço para experimentar, 
para descobrir e para criar e rodar 
o nosso próprio filme – que foi, 
por si só, uma experiência ines-
quecível”.

Sobre a viagem a Paris, outra 
aluna, Leonor Coelho comenta 
que “foi uma experiência inesque-
cível, especialmente pela oportu-
nidade de apresentar o filme di-
retamente produzido por toda a 
turma em todas as suas etapas. 
Poder mostrar o nosso trabalho 
e discuti-lo com jovens de todo 
o mundo, enquanto assistimos 
aos seus filmes, foi parte de uma 
aventura que, acima de tudo, nos 
alargou horizontes, nos mostrou 

a vida real e multicultural e nos 
catapultou para o enorme que a 
cultura e a arte têm para nos ofe-
recer. Já Miguel Torga dizia que ‘o 
que importa é partir, não é che-
gar’. Gratificados ficámos de ter 
partido ao encontro do mundo”. 

Um sentimento corroborado 
por Marta Barrocas, que destaca 
que “a apresentação do filme fi-
nal em Paris (..) permitiu-nos criar 
pontes de partilha de ideias e opi-
niões entre alunos, professores e 
cineastas de muitos países. Foi 
algo único que ficará para sempre 
na minha memória”. 

Para João Cavaco, “o Projeto Ci-
nema trouxe novas coisas ao meu 
percurso como estudante do Se-
cundário, pois entrei em contacto 
com um novo mundo, que é o Ci-
nema. Foi um trabalho de equipa, 
de reflexão e de debate”.

O Clube de Cinema da escola 
tem vindo a despertar interesse 
nos alunos que, numa atividade 
paralela, dão mais um pouco de 
si. A possibilidade de encontrar 
uma oportunidade de crescimen-
to, acaba por marcar as suas vi-
das. Débora Ramos afirma isso 
mesmo: “O projeto Cinema fica 
para sempre gravado nas nossas 
vidas. Ofereceu-nos um acesso 
privilegiado ao mundo do Cine-
ma e a tudo o que está atrás da 
câmara”. Daniela Dias é da mes-
ma opinião, salientando que esta 
possibilidade “foi uma experiên-
cia única!” 

Para Fernando Cavaco “é atra-
vés de Projetos como este que 
o Cinema pode ganhar outra di-
mensão em Portugal”.

Por outro lado, o facto de po-
derem apresentar o seu filme fora 
do país, “possibilitou a todos, uma 
vivência e experiência incríveis”, 
refere Patrícia Martins.

A cereja no topo do bolo nesta 
deslocação passou pelo facto de 
“As Rosas Bravas” ter sido muito 
elogiado e apreciado, em espe-
cial no que toca ao argumento, a 
luz e mesmo à montagem.

A curto prazo, o filme ensaio 
irá participar em concursos de 
cinema jovem, como o CinEd 
(European Cinema Education for 
Youth), esperando-se para breve 
a apresentação de “As Rosa Bra-
vas”, em Serpa.

n

Os alunos apresentaram o filme ensaio “As Rosas Bravas”, na Cinemateca Francesa, em Paris 
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De 14 de julho a 30 de agosto

Oficinas de verão 
O Município de Serpa vai pro-

mover, à semelhança dos anos 
anteriores, oficinas de verão 
para ocupação dos tempos li-
vres de alunos das escolas do 
concelho, com idades entre os 
6 e os 12 anos. 

As oficinas funcionarão de 14 
de julho a 30 de agosto, cum-
prindo todas as orientações da 
Direção Geral de Saúde.

Atividades desportivas, lúdi-
cas e de cariz cultural integra-
rão a oferta, com o intuito de 
proporcionar aos participantes 
momentos de convívio e brinca-
deira, num ambiente saudável.

n

Representantes dos Grupos Corais do Concelho reunidos

Sensibilização

Reciclar mais 
e melhor

Teve inicio no dia 18 de junho uma campa-
nha de sensibilização ambiental para reforço 
e alargamento do sistema de recolha de re-
síduos recicláveis Porta-a-Porta, em Serpa, 
no âmbito da Resialentejo.

Esta ação, que está assente nos motes “À 
sua porta, pague menos, recicle mais!”, para 
o setor residencial, e “No seu negócio, reci-
clar é ganhar!”, para o setor não residencial, 
pretende alavancar a valorização dos resí-
duos seletivos e cumprir as metas comunitá-
rias a que Portugal está comprometido pelo 
Persu 2020/2020+, sendo cofinanciada pelo 
Poseur.

A sensibilização das populações está a ser 
concretizada nas modalidades Porta-a-Porta 
e Telefone-a-Telefone (TaT), garantindo pro-
tocolos de segurança sanitária, para início ou 
reforço dos níveis de participação e de valo-
rização de recursos, e inclui o setor Horeca.

Esta abordagem está suportada na entre-
ga de materiais informativos e contentores 
de utilização individual, para deposição de 
resíduos valorizáveis, como vidro, papel e 
embalagens.

Os grupos corais do con-
celho de Serpa estão 

com vontade de regressar à 
atividade, após ano e meio de 
paragem motivada pela pan-
demia, embora só o preten-
dam fazer quando sentirem 
que os seus elementos não 
correm riscos.  

Foi esta a principal conclu-
são do encontro que decorreu 
no dia 2 de junho, na Casa do 
Cante, que reuniu represen-

tantes dos grupos corais do 
concelho, Tomé Pires, presi-
dente da Câmara Municipal de 
Serpa e a Casa do Cante.

Tomé Pires deu a conhecer 
os novos espaços museológi-
cos que estão a ser criados, ou 
requalificados, em Pias, Brin-
ches, Vila Nova de São Bento, 
Vila Verde de Ficalho e Vale de 
Vargo e que poderão ser usa-
dos pelos grupos corais. Apre-
sentou, igualmente, o Centro 

Interpretativo do Cante Alente-
jano, a nova valência da Casa 
do Cante, cuja inauguração 
ocorrerá brevemente. Nessa 
ocasião, a Casa do Cante ado-
tará a designação de Museu do 
Cante.

Esta reunião foi abordada 
no “Cante Vivo”, programa da 
Casa do Cante transmitido aos 
domingos, das 11.00 h às 12.00 
horas, na Rádio Voz da Planície.

n

Corais de Serpa reunidos na Casa do Cante

Cantar em segurança

Foto de arquivo

Campanha de sensibilização em espaços comerciais

Campanha de sensibilização em hotelaria
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Visitas de estudo

Isenção       
no transporte

A Câmara Municipal aprovou, na sua reu-
nião realizada no passado dia 16 de junho, 
a isenção de pagamento das despesas de 
transporte às escolas para visitas de estudo, 
até ao final deste ano letivo. Esta decisão 
surge na sequência do apoio às escolas que, 
desde março de 2020, suspenderam todas 
as visitas. Num momento em que se retorna 
à normalidade possível, e que as desloca-
ções voltaram a ter lugar, a autarquia, tendo 
em conta os constrangimentos decorrentes 
da pandemia, optou por isentar este paga-
mento. 

Parque Natural

Gestão 
conjunta 

Na sequência de uma comunicação da 
Direção Regional da Conservação da Natu-
reza e Florestas do Alentejo que solicitou à 
Câmara Municipal uma pronuncia sobre a 
adoção do modelo de cogestão para a área 
protegida do Parque Natural do Vale do Gua-
diana, foi deliberado propor ao Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas a 
adoção de um modelo de gestão conjunta.

A Biblioteca fora de portas

Andar por aí... 

O projeto desenvolvido pelos 
técnicos da Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra, em que 
livros que fogem da biblioteca 
e vão ao encontro das crianças 
para lhes contar histórias pelas 
ruas, está de regresso.

Nos dias 22, 23, 24, 25 realiza-

ram-se percursos urbanos nas 
localidades de A-do-Pinto, Vila 
Nova de São Bento, Pias e Serpa, 
respetivamente, que se inicia-
ram junto aos edifícios escolares 
e percorreram depois algumas 
artérias das localidades.

Organizada pela Câmara Mu-

nicipal de Serpa, em parceria 
com as escolas, pretende des-
pertar a curiosidade dos mais 
novos, motivando-os a embar-
car nas aventuras e descobertas 
que os livros e a leitura ofere-
cem.  

n

Uma “festa ambulante” juntou livros e música

Em A-do-Pinto, com miúdos e graúdos
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Musibéria - XVIII Encontro de Culturas

Música em todo o concelho 

De 9 a 19 de junho realizou-se o XVIII 
Encontro de Culturas que este ano assina-
lou o 10.º aniversário do Musibéria – Cen-
tro Internacional de Danças e Músicas do 
Mundo Ibérico e cujo programa incluiu vá-
rios géneros musicais e atuações em todo 
o concelho. 

A grande novidade deste ano, refere 
a vereadora da Cultura, Odete Bor-

ralho, “foi a extensão dos espetáculos às 
freguesias, com a criação de mais momen-
tos, de modo a dar mais oportunidades aos 
munícipes para assistirem, tendo em conta 
que estamos a sair de ano e meio de re-
gras apertadas, com dois confinamentos, 
que limitaram a realização de eventos”.

Este Encontro de Culturas começou no 
dia 9, em Vale de Vargo, no Parque Des-
portivo, com a compositora, acordeonista 
e cantora Celina da Piedade, que nesse dia 
commemorava o seu aniversário. No dia 10, 
em Brinches, junto à Escola Primária, atuou 
Hélder Moutinho, um dos fadistas mais co-
nhecidos e carismáticos da atualidade. Vila 

Verde de Ficalho recebeu, no espaço do 
Jardim, no dia 11, o funk & soul do grupo 
Cais Sodré Funk Connection.  No dia 12, em 
Pias, no Parque Desportivo, atuou o grupo 
Luta Livre, o mais recente projeto do mú-
sico Luís Varatojo. Lena d’Água, uma das 
mais icónicas e celebradas vozes da mú-
sica portuguesa, atuou no dia 13 em Vila 
Nova de São Bento, no Campo da Feira. 

Todos os espetáculos contaram com 
muita participação popular.

“O Encontro de Culturas também signi-
fica 10 anos do Musibéria, celebrados em 
junho, e voltámos a realizar dois espetácu-
los no espaço do Centro”, destaca a verea-
dora. No dia 18, ao final da tarde, atuou no 
auditório do Centro Musibéria, o renomado 
pianista Mário Laginha, e, no último dia do 
Encontro, à tarde, o músico Silvano San-
ches. Também em Serpa, no Parque Des-
portivo da cidade, no dia 18, Sara Tavares 
subiu ao palco. Já na noite do dia 19, uma 
das mais emblemáticas vozes da canção 
de intervenção, a de Fausto Bordalo Dias, 
fez-se ouvir. 

Celina da Piedade, em Vale de Vargo, no seu dia de aniversário

Lena d’Água, em Vila Nova de São Bento
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eventos

Hélder Moutinho, em Brinches Cais Sodré Funk Connection, em Vila Verde de Ficalho

Luta Livre, em Pias

Adesão dos espetadores foi muito boa

Fausto Bordalo Dias, no Parque Desportivo de Serpa

Màrio Laginha encantou os presentes no auditório do Musibéria

Silvano Sanches mostrou o seu novo disco em Serpa

Sara Tavares, em Serpa
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cultura

No âmbito do Festival BA, o conta-
dor de estórias Jorge Serafim atuou em 
Vale do Poço no dia 24 de junho; no dia 
25, Buba Espinho, esteve em A-do-Pinto, 
num espetáculo esgotado; e no dia 26 a 
Cadac (Companhia Alentejana de Dança 
Contemporânea), protagonizou um es-
petáculo de dança intitulado Óbice, em 
Serpa. 

O Festival BA resulta da candidatura 
“Programação Cultural em Rede no Bai-
xo Alentejo”, submetida pela Cimbal ao 
Programa Operacional Regional Alente-
jo 2020, em parceria com as 13 câmaras 
municipais que a compõem, das quais 
destacamos Serpa, e cofinanciado pelo 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Re-
gional (Feder), com uma taxa de 100 por 
cento.

Nos espetáculos estão envolvidas en-
tidades e profissionais da cultura identi-
ficados por cada um dos municípios que 
integram a Rede, com destaque para as 
expressões artísticas como o teatro, a 
dança, a música e o cante. A entrada é 
gratuita e está sujeita à lotação do espa-
ço, de acordo com as normas da Direção-
-Geral da Saúde (DGS) devido à pande-
mia de Covid 19.

A programação, que decorre até ao fi-
nal de agosto, pode ser consultada em 
www.festivalba.pt.

Cultura em todo o concelho

Festival BA
Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Tiborneira

A tiborneira é um utensílio que servia para aparar o 
álcool que saía da caldeira da destilação (alambique). 

De barro, de cor amarelo escuro e formato arredon-
dado, com terminação lateral em bico e duas asas, 
foi elaborada a partir de uma argila impura e pouco 
plástica, tendo sido aplicado no seu interior um vidra-
do plúmbeo monocromático, e seguidamente cozido 
em forno tradicional. No processo da criação desta 
e de outras peças, o oleiro tradicional usava, desde 
os tempos mais remotos, várias técnicas empíricas, 
entre elas a modelagem do barro em torno de pe-
dal. Uma porção de argila impura e pouco decantada, 
era humedecida e colocada no torno em movimen-
tos lentos e afagada pelas mãos hábeis do mestre, 
que dava formas ao barro até concluir a peça preten-
dida. As ferramentas usadas eram simples, mas im-
prescindíveis, por exemplo o “esquinote”, ou seja, um 
fragmento de madeira para desbastar as peças em 
movimentos, o “furadouro”, espécie de espátula com 
que se alisavam as superfícies ou gravavam peque-
nos ornamentos, como datas e assinaturas do oleiro, 
ou ainda o uso de várias espessuras de corda utiliza-
das para desenhar alguns elementos decorativos no 
corpo da peça.

 A tiborneira é a peça do Museu Municipal de Etno-
grafia em destaque este mês, para que se perpetue 
as memórias destas artes e ofícios tradicionais, que 
outras gerações nos deixaram como herança cultural.

Tiborneira – Objeto de barro de formato redondo com terminação 
lateral em bico e duas asas. Tinha como função, aparar o álcool que 
saía da caldeira da destilação.
Peça oferecida ao Museu de Etnografia por João Pereira

Jorge Serafim atuou em Vale do Poço

Festival recorrerá nos meses de verão Buba Espinho atuou em A-do-Pinto
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Rodrigo Aleixo, o pequeno 
grande cantador, conhe-

cido de todos, está na final do 
Got Talent Portugal, depois de 
o público o ter escolhido para o 
efeito. A final vai-se disputar no 
próximo dia 25 de julho, e até lá 
o Cante Alentejano, na voz do 
Rodrigo, vai voltar a emocionar 
muitos de nós.
Com apenas 11 anos e dono 
de uma voz invejável, Rodrigo 
arrebatou o botão dourado de 
Cuca Roseta logo no primeiro 
episódio do Got Talent Por-
tugal, com a moda “Serpa de 
Guadalupe”. 
Na sua segunda atuação, o 
Grupo Coral e Etnográfico Os 
Camponeses de Pias acompa-
nhou-o na moda “Silva, que es-
tás enleada”, que lhe valeu um 
passaporte para a final, com 
uma votação muito expressiva 
do público. Este apoio foi mui-
to importante para Rodrigo e 
deixou-o muito contente.
Na escola, depois do progra-

ma, todos lhe dão os parabéns 
e desejam sorte, tal como nós 
o fizemos. 
O “Serpa Informação” foi ou-
vir o que pensa sobre este 
concurso, e ficou a saber que 
a emoção visível que sentiu 
depois de cantar no primeiro 
programa e de ter recebido o 
botão dourado, se deveu ao 
facto de sentir o peso da res-
ponsabilidade de levar o Cante 
Alentejano mais longe. “O Can-
te é a minha vida”, confessa.
O Cante Alentejano está-lhe 
nos genes, pois cresceu com 
o Grupo Coral e Etnográfico Os 
Camponeses de Pias, onde o 
pai, e também o avô, cantaram. 
Quando começou a falar sabia 
as letras das modas, de tanto 
as ouvir, por acompanhar sem-
pre os ensaios do grupo. Afirma 
que aos três anos já cantava, e 
a moda “Baleizão, Baleizão” foi 
a primeira.
Este jovem participou no pro-
jeto Cante nas Escola, promo-

vido pela Câmara Municipal de 
Serpa, uma iniciativa integrada 
no Plano de Salvaguarda do 
Cante Alentejano e que leva 
aos alunos do 1.º ciclo o Cante.
“Gosto muito de cantar”, afirma 
envergonhado e o seu rosto 
transforma-se quando lhe pe-
dimos para cantar uma moda 
de Pias, localidade em que re-
side. Escolhe, sem hesitação, 
“Lá vai Serpa, lá vai Moura”. 
Um momento único: a voz de 
um rapaz, com apenas 11 anos, 
a cantar à capela, em despique 
com os pássaros, encheu o Jar-
dim de Pias, onde o entrevistá-
mos. Quem por ali passava ou 
trabalhava, parou, espreitou e 
assistiu até ao final.
A Câmara Municipal de Ser-
pa agradece a participação 
deste jovem neste concurso, 
pois mais uma vez dignifica 
as nossas tradições e o Cante 
Alentejano. Ficam ainda votos 
de que os seus sonhos se con-
cretizem.

cultura
Got Talent Portugal

Pequeno grande cantador 
Constelação fisicalidade

Futurama na 
Serra de Serpa

Decorreu no dia 26 de junho, na Serra de 
Serpa, a Constelação da Fisicalidade, no âm-
bito do projeto Futurama. 

Do programa constou uma deslocação à 
Serra de Serpa, com a participação do apicul-
tor Manuel Cavaco, e de Marco da Silva Ferrei-
ra, coreógrafo e bailarino, que protagonizaram 
momentos criativos.

Há.bi.to

Exposição de 
Maria Matos 

A Biblioteca Municipal Abade Correia da 
Serra recebeu no dia 5 de junho Maria Matos, 
para dirigir uma oficina de expressão plástica 
e inaugurar uma exposição dos seus trabalhos 
de ilustração, que ficará patente até ao dia 3 
de julho. 

Futarama realizou-se na Serra de Serpa
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O Município de Serpa ade-
riu ao programa Rede Up em 
casa, um programa destinado 
a adultos com mais de 65 anos, 
que pretendam realizar ativi-
dade física em casa, quer por 
impossibilidade de acompa-
nharem as aulas do Gente em 
Movimento, que se realizam 
três vezes por semana e são 
transmitidas on-line, quer por 
preferirem fazê-lo ao seu rit-
mo, ou nas ocasiões que lhes 
forem mais convenientes.

Neste âmbito, os técnicos 
de desporto do Município têm 
vindo a apresentar o progra-
ma aos participantes do Gen-

te em Movimento, fazendo na 
ocasião a entrega de um ma-
nual de exercícios. No caso 
de existirem munícipes que 
necessitem de apoio, na leitu-
ra do manual ou na realização 
da atividade física, os técnicos 
municipais disponibilizam-se 
para dar esse apoio, ao domici-
lio, seguindo todas as normas 
de segurança recomendadas 
pela Direção Geral de Saúde. 

Procedeu-se, no mês de 
maio, às avaliações de aptidão 
física, sendo que cerca de 180 
munícipes já receberam o ma-
nual e realizaram a avaliação.

Paralelemente foram efe-

tuadas entrevistas telefónicas, 
com o intuito de averiguar o 
estado de saúde, de ansiedade 
ou depressão, e as condições 
que possuem para a realiza-
ção de atividade física na zona 
onde vivem. Ao mesmo tempo, 
avaliou-se o nível de exercí-
cio que era praticado antes e 
durante o isolamento social 
imposto pela pandemia. Futu-
ramente, a autarquia apresen-
tará os resultados destas ava-
liações, que permitirá adequar 
a resposta do Município às ne-
cessidades dos participantes 
deste programa. 

n

2.ª Nacional de Honra

Luso consegue 
a manutenção

Depois de um ano desportivo atípico, com 
alguns meses de paragem devido à pande-
mia, terminou, a 16 de maio, a fase regular do 
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Honra 
e pelo 24.º ano consecutivo a equipa do Luso 
Serpense conseguiu a manutenção nesta prova 
composta também pelas equipas do Benfica, 
Sporting “B”, Vitória de Setúbal, Casa do Povo 
de Serpa, entre outros. 

O Luso Serpense está mais uma vez de para-
béns pela boa época realizada, tendo termina-
do em 6.º lugar num ano repleto de dificuldades 
de várias ordens, só superadas pela dedicação 
e união de todos os elementos que compõem a 
equipa. João Bentes, Miguel Lampreia, Edilson 
Rodrigues e Amadeo Asensio foram os atletas 
da equipa principal que, mais uma vez, dignifi-
caram o clube e a sua terra. 

Nos dias 5 e 12 de junho, realizaram-se, em 
Viana do Alentejo, os Campeonatos Individuais 
da Associação de Ténis de Mesa de Évora, nas 
categorias Seniores, Juniores, Cadetes e Infan-
tis, todos dominados pelos atletas serpenses. 

Em Seniores, o campeão foi Edilson Rodri-
gues, do Luso Serpense. Em Juniores, o cam-
peão foi Ruben Zhang, da Casa do Povo de 
Serpa, e o 2.º lugar foi para José Seita, do Luso 
Serpense, que também acumulou o título de 
campeão de Cadetes. Em Infantis, o 1.º lugar foi 
para Carlos Nunes, do Luso Serpense, e o 2º. 
lugar para Santiago Coelho, do mesmo clube.

Rede UP Again

Permaneça ativo em casa

As avaliações realizaram-se em todo o concelho

Até aos Moinhos Velhos

Caminhada em Brinches
No dia 20 de junho realizou-

-se uma caminhada em Brin-
ches, até aos Moinhos Velhos 
do Guadiana. Uma tempera-
tura mais baixa que o habitual 
para esta época do ano, com 
alguma chuva à mistura, não 
desmotivou os 70 caminhantes 
presentes.

A iniciativa, no âmbito do 
plano anual de caminhadas da 
Município, realizou-se como 
habitualmente, em parceria 
com as Juntas e Uniões de Fre-
guesia do concelho. Esta caminhada, até aos Moinhos Velhos, foi muito participada

Julho

Reabertura 
das piscinas

As piscinas municipais de Serpa e Pias abri-
rão, previsivelmente durante o mês de julho, 
após obras de manutenção. Com todas as me-
didas de segurança impostas pela Direção Ge-
ral de Saúde asseguradas, estes equipamen-
tos, que se mantiveram encerrados em 2020, 
estarão novamente à disposição do público. 

desporto

Edilson Rodrigues foi o campeão em seniores
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desporto

Campeonato 
do Mundo

Estevão 
em 3.º lugar

O atleta Estevão Janeiro, natural de Vila Nova 
de São Bento, do Beja Atlético Clube, ao serviço 
da Seleção Nacional, conquistou o 3.º lugar na 
prova de 10 000 metros em Atletismo Adaptado, 
nos Campeonatos do Mundo Virtus, que se reali-
zaram na Polónia, no dia 9 de junho. 

Domingos desportivos

Pôr os miúdos 
a mexer 

No dia 27 de junho realizou-se em Vila Ver-
de de Ficalho a primeira iniciativa de um novo 
projeto municipal, os Domingos Desportivos, 
que contou com 18 participantes. 

A realizar de junho a setembro, uma vez 
por mês, destina-se essencialmente a pôr 
os mais jovens a mexer, promover hábitos de 
vida saudáveis e dar a conhecer as potencia-
lidades concelho para atividades de lazer, 
desporto e natureza.

Estão já agendadas para o dia 25 de julho, 
na Barragem de Serpa, e para o dia 15 de 
agosto, na Barragem do Enxoé, iniciativas de 
Stand Up Paddle, que poderão contar com 
cerca de 30 participantes, divididas em dois 
grupos de 15 pessoas cada.

Criação de nova turma

Gente em Movimento
O programa desporti-

vo municipal Gente 
em Movimento está a cres-
cer, e conta com uma nova 
turma, na localidade de Vale 
do Poço. A primeira aula rea-
lizou-se no dia 27 de maio, e 
registou 12 participantes. 

As aulas realizam-se às 
quintas-feiras, das 15.45 h às 
16.45 horas, gratuitas e sem 
limite de idade. Os interes-
sados em juntar-se ao grupo 
podem realizar a sua inscri-
ção através do Serviço de 
Desporto do Município, pelo 

telefone 284 540 129, pelo 
e-mail desporto@cm-serpa.
pt ou na Junta ou União de 
Freguesia da sua área de re-
sidência. 

n

Vale do Poço já conta com uma turma do Gente em Movimento

Nos dias 21 e 22 de maio, o 
programa Municipal Gente em 
Movimento foi uma das referên-
cias em boas práticas no âmbi-
to da saúde de pessoas idosas, 
na Conferência Internacional 
em Envelhecimento Ativo, que 
se realizou a partir de Cracóvia, 
na Polónia, e teve transmissão 
em formato on-line.

Na comunicação “Exerci-
se and health of community-
-welling olders adult (exer-
cise before and during Covid 
19 pandemic)” Vânia Loureiro 
apresentou os resultados das 

intervenções multidisciplina-
res antes e durante a pandemia 
Covid 19, realizadas em dois 
municípios, destacando-se o 
programa Gente em Movimen-
to desenvolvido pelo Município 
de Serpa.

 A comunicação enfatizou os 
programas municipais imple-
mentados para alcançar obje-
tivos específicos na melhoria 
da saúde em idosos, e que 
considera devem ser incluídos 
e priorizados em programas e 
políticas de saúde pública.

n

Conferência Internacional destaca

Programa Municipal

Boas práticas na àrea desportiva

Fitkids foi a primeira iniciativa
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obras

No passado dia 15 de ju-
nho realizou-se a colo-

cação da estrutura de ensom-
bramento no parque infantil da 
Escola Primária de Brinches. 
Destinada a proteger a área 
da incidência solar, pretende 
contribuir para que a período 
de recreio seja melhor apro-
veitado pelos alunos durante 
os períodos de maior calor. 

Esta intervenção está in-
cluída numa candidatura mais 
ampla, o programa de Requa-
lificação das Infraestruturas 
Educativas - fase III, que pre-
vê a requalificação do parque 
infantil e minicampos de jo-
gos da Escola Básica de Vales 
Mortos (atualmente em obras); 
a requalificação do parque in-
fantil do Jardim de Infância de 
Vila Verde de Ficalho; a requa-
lificação do espaço exterior 
da Escola Básica Integrada de 
Vila Nova de S. Bento; a cons-
trução do parque infantil da 
Escola Básica e Jardim de In-
fância de A-do-Pinto; a requa-
lificação do espaço exterior 

do Centro Escolar de Serpa; 
a instalação da estrutura de 
ensombramento no parque in-
fantil e construção do parque 
de calistenia na Escola Básica 
Integrada de Pias; a instala-
ção de estrutura de ensom-
bramento no parque infantil 
da Escola Básica e Jardim de 

Infância de Vale de Vargo; e a 
instalação de estrutura de en-
sombramento na Escola Bási-
ca de Vila Verde de Ficalho.

A intervenção global terá um 
custo estimado de 687.958,55 
euros, sendo comparticipado 
pelo Alentejo 2020.

n

Requalificação

Ensombramento de 
parques infantis

A intervenção já se iniciou

Métodos naturais

Tratamento 
de loendros

A Câmara Municipal de Serpa procedeu, 
nos dias 15 e 16 de junho, ao tratamento de 
loendros, através de métodos naturais e não 
fitofármacos, em várias zonas do concelho de 
Serpa, de acordo com a política de proteção 
ambiental que tem vindo a seguir.

De referir que a intervenção não implica 
qualquer risco para a saúde humana, animal 
ou vegetal. 

O Largo 5 de Outubro, em 
Brinches, está a ser alvo de 
intervenção profunda. Já se 
iniciou a retirada da calçada 
e dos lancis, bem como a re-
moção de um cepo de uma 
palmeira. 

No local será colocado um 
novo ramal de abastecimen-
to para rega, um novo siste-
ma de rega e nova ilumina-
ção. Será depois efetuado 
um novo calcetamento, onde 
serão colocados novos ban-
cos e floreiras. O destaque irá 
para uma placa de homena-
gem aos combatentes.

n

Largo 5 de Outubro, em Brinches

Requalificação 

Pragas urbanas

Tratamento 
preventivo 

Nos dias 7, 8 e 9 de junho realizaram-se por 
todo o concelho ações de desinfeção e pre-
venção de pragas urbanas, nomeadamente 
ratos e baratas.

Os edifícios escolares, da responsabilidade 
da autarquia, também foram alvo de opera-
ções de desinfeção, durante o mês de maio, 
desta feita a pulgas, carraças e formigas. 

Este é o aspeto que os parques infantis do Concelho terão no final da obra

Tratamento de loendros no âmbito da proteção ambiental
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Serpa

> Piscina descoberta, requalificação

> Rua das Amendoeiras, requalificação 

> Rede de águas, junto ao Pavilhão Carlos 
Pinhão, requalificação

> Rua do Progresso, execução de lancis

> Caminhos rurais, manutenção

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

> Escola da Neta, manutenção

> Caminhos rurais, manutenção

Vales Mortos

> Escola Primária, construção de parque 
infantil e minicampo de jogos

______________________________________________

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 sítio do município 
em www.cm-serpa.pt.

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de julho realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 21 
em Serpa, na Sala de Sessões do Muni-
cípio, pelas 17.30 horas. A ordem de tra-
balhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em www.cm-serpa.pt 
com 48 horas de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 02 | Farmácia SERPA JARDIM
03 a 09 | Farmácia CENTRAL
10 a 16 | Farmácia SERPA JARDIM
17 a 23 | Farmácia CENTRAL
24 a 30 | Farmácia SERPA JARDIM
31         | Farmácia CENTRAL

Santa Iria
>  ETAR, trabalhos preparatórios para 

requalificação

Brinches
> Largo 5 de Outubro, requalificação

> Parque infantil da Escola Primária, 
colocação de sombreamentos

> Rede de águas, instalação de zona de 
medição e controlo 

Pias
> Rede de águas, manutenção

> Piscina descoberta, pintura do edifício

> Parque de Merendas (apoio à Junta de 
Freguesia), construção 

Vila Nova de São Bento
> Rua do Rossio, conclusão do 

reperfilamento de linha de água

> Zona industrial, conclusão da execução 
de acessos

> Rua Brigadeiro Tiago Pedro Martins, 
reparação de muro 

Vale de Vargo
> Ramais de água, execução

 A-do-Pinto
> Caminhos rurais, manutenção

Vila Verde de Ficalho

> Ruas do Outeiro e Bica, requalificação

> Centro Social de São Jorge e Nossa 
Sr.ª das Pazes, arranjos exteriores

> Asfalto, reposição

> Escola Básica Integrada, requalificação 
do parque infantil 

> Caminhos rurais, reparação

> Estrada da Ermida, corte de ervas

Concelho
> Poda e limpeza de árvores

> Limpeza e corte de ervas 
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

Festival BA - Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo . 
CONCELHO
> Dia 1, 21.30 h :: Virgem Suta :: Santa Iria (junto ao Centro Cultural)

> Dia 2, 21.30 h  :: Paulo Ribeiro :: Vales Mortos (junto ao Centro Cultural)

> Dia 7, 21.30 h  :: Celina e Almofariz :: Vila Nova S. Bento (Largo da Junta)

> Dia 15, 21.30 h  :: Pedro Mestre :: Vale Vargo (Largo da Igreja)

> Dia 22, 21.30 h :: Os Vocalistas :: Brinches (Largo do Vale)

> Dia 29, 21.30 h  :: António Caixeiro/Paulo Colaço :: Vila Nova S. Bento 
(Largo da Junta)

Inscrições gratuitas mas sujeitas a marcação para o telefone 284 540 124

Organização: Câmara Municipal de Serpa / CIMBAL no âmbito da candidatura Programação 
Cultural em Rede no Baixo Alentejo

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

> Exposição de ilustração de Maria Matos “Há.bi.to” 
 Patente até dia 3 

> Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos

 Dias 1, 8, 15, 22 e 29  .  12.00 horas 

> Mãos na Massa on-line . Oficina de expressão plástica

- Às tiras - disponível a partir do dia 2
Procura caras em revistas e corta às tiras por andares: testa; olhos; 
narizes; boca e queixo. Brinca misturando duas caras, vais descobrir 
que apesar de sermos todos diferentes, somos todos iguais.
- Miau - disponível a partir do dia 16
Parece complicado mas não é. Pode ser um gato e tudo o que 
quiseres. Tronco e membros em cartão. Buracos nas articulações para 
segurar os membros, podes utilizar ataches ou linha dando um nó. E 
depois vale tudo, pintar, colar…menos dar arranhadelas.

Atividade disponível on-line no facebook, site e instagram.
Faz a tua experiência e se puderes fotografa o trabalho final e envia 
para o endereço sici@cm-serpa.pt que nós publicamos.

> Destrava Livros 2021 . Programa de dinamização do livro e da leitura para as 

oficinas de verão 

Dias 15, 20, 22, 27 e 29 . das 15.00 h às 16.00 h
Público: Crianças participantes nas Oficinas de Verão Municipais

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

dos 3 anos

 Dia 17 . 11.00 horas . Jardim da Biblioteca | Atividade ao ar livre     

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Associação Cultbéria/Musibéria e Câmara Municipal de Serpa

> Espetáculo de Música Estação #60 de António Eustáquio

   Dia 10 . 18.30 h . M/06 anos

Entrada gratuita, mediante reserva prévia de bilhete através dos 
contactos 284 540 600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 9 de 
julho. Limitado a 68 lugares.

visitARQ - visita virtual ao Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa . SERPA
Dia 27 de julho . 12.00 h
O Paleolítico (episódio 2) 
On-line, acessível através do facebook Serpa Terra Forte
Organização: Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO

Vamos conhecer o concelho... a pé . Caminhada
“5 noites, 5 caminhadas” . CONCELHO

> Dia 2 - Vila Nova de São Bento - “Caminhada do Cruzeiro às ruas de 
Vila Nova de São Bento” - percurso com 6,5 km. Inscrições até dia 1.

> Dia 9 - Pias - caminhada pelas ruas e arredores de Pias - percurso com 
6,5 km. Inscrições até dia 8.

> Dia 16 - Vila Verde de Ficalho - caminhada da Ermida de Nossa 
Senhora das Pazes às ruas de Vila Verde de Ficalho - percurso com 
8,5 km. Inscrições até dia 15.

> Dia 23 - Vales Mortos à Vendinha (Serra de Serpa) - Caminhada pela 
Serra de Serpa - percurso com 6,5 km. Inscrições até dia 22.

> Dia 30 - Serpa - Rota das Capelas - percurso com 7,5 km. Inscrições 
até dia 29.

Inscrições: No Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude – Praça 
da República, em Serpa, através dos telefones 284 540 129 e 964 523 143, por 
e-mail: desporto@cm-serpa.pt ou na Junta ou União de Freguesia da sua área de 
residência. Transporte limitado ao número de lugares do autocarro.

Organização: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do 
concelho

Gente em Movimento… não pára  . CONCELHO
Aulas de ginástica presenciais

> Segundas, dias 5, 12, 19 e 26   -   9.30 h Pias  |  11.00 h Brinches

> Terças, dias 6, 13, 20 e 27    -   9.30 h Serpa

> Quartas, dias 4, 14, 21 e 28                                                                                    
9.30 h Vales Mortos | 11.00 h Santa Iria | 15.45 h Hortinha 

> Quintas, dias 1, 8, 15, 22 e 29                                                                        
9.30 h Vila Verde de Ficalho | 11.00 h  A-do-Pinto | 15.45 h Vale do Poço

> Sextas, dia 2, 9, 16, 23 e 30                                                                                        
9.30 h Vila Nova de São Bento | 11.00 h Vale de Vargo

Organização: Câmara Municipal de Serpa

Rota das Azenhas . BRINCHES
Dia 17 . 8.30 h concentração na Piscina Coberta de Serpa
Brinches (Moinhos Velhos) – Serpa (Moinho da Amendoeira)
Inscrições até ao dia 15
Inscrições: No Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude – Praça 
da República, em Serpa, através dos telefones 284 540 129 e 964 523 143, por 
e-mail: desporto@cm-serpa.pt ou na Junta ou União de Freguesia da sua área de 
residência.

Organização: Câmara Municipal de Serpa

Domingos desportivos Stand Up Paddle . SERPA
Dia 25 . Barragem de Serpa-Brinches
Inscrições até ao dia 22
Inscrições: No Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude – Praça 
da República, em Serpa, através dos telefones 284 540 129 e 964 523 143, por 
e-mail: desporto@cm-serpa.pt ou na Junta ou União de Freguesia da sua área de 
residência.

Organização: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

Dados da Estação 
MeteoAlentejo de Serpa 

Dados de  16 de maio a 15 de junho

Temperatura máxima: 35,4ºC registada a 8 de junho
Temperatura mínima: 9,6°C registada a 25 de maio
Precipitação Total acumulada - 0l/m2


