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A Academia Sénior de Serpa 
retomou a sua atividade pre-
sencial, bem como as Oficinas 
Sénior em Vila Nova de São 
Bento e Vila Verde de Ficalho, 
no dia 6 de setembro. Em Vale 
de Vargo, devido a obras de 
beneficiação do espaço, ini-
ciou mais tarde.

Um conjunto alargado de 
disciplinas, e o convívio e inte-
ração entre colegas e profes-
sores, são algumas das mais 
valias de frequentar estas Ofi-
cinas. 

O Serpa Informação falou 
com alguns dos frequenta-
dores, no dia 23 de setembro, 
da Academia Sénior de Serpa 
e da Oficina de Vila Verde de 
Ficalho. 

Vila Verde de Ficalho, aula 
de costura

A professora desta Oficina 
é Cândida Campaniço, de 75 
anos, embora prefira ser con-
siderada costureira e não pro-
fessora. “Vim ajudar… gosto de 
participar nestas coisas”. No 
ano anterior também participou 
nas oficinas, na medida da sua 
disponibilidade, visto que ainda 
está a trabalhar. Algumas das 
alunas desta aula percebem de 
costura, porque “estão lá em 
minha casa”, conta a sorrir. 

Alice Rodrigues, de 71 anos, 
começou a frequentar as ofi-
cinas no passado ano, “vinha 
particamente a todas as aulas”, 
recorda. Para além de aluna, 
é a professora de Bordados 
de Arraiolos. “As pessoas vêm 
para aqui e distraem-se um 
bocadinho, além de apren-
derem alguma coisa que não 
saibam”, frisa, dando o seu tes-

temunho: “Eu ontem vim à aula 
dos bordados, não sabia fazer 
o ponto de cruz, e ontem esti-
ve a aprender”. 

Notou diferença durante a 
pandemia, quando as aulas não 
se realizaram, por estar mais 
em casa, “e as cabeças come-
çam a pensar o que não devem. 
Aqui estamos distraídas, com o 
trabalho e a conversa”.

“Estranhei a falta de aulas 
durante a pandemia, mas não 
cheguei a ficar aborrecida, 
porque tinha muito que fazer. 
Cozia, fiz muitas máscaras 
para a Câmara”, trabalho par-
tilhado com as colegas pre-
sentes, “mas cada uma na sua 
casa”, frisa Maria Lopes, de 77 
anos. Muito ativa, é professo-
ra da disciplina de bordados 
nas Oficinas, acrescenta “faço 
os meus vestidos, as minhas 
saias, as coisas dos meus fi-
lhos e das minhas netas”. 

Serpa, aula de música
Laura Mangas, de 79 anos, 

frequenta a Academia desde 
o primeiro dia, bem como as 
aulas de musica. No magis-
tério tinha “umas luzinhas de 
música, teoria, para poder en-
sinar às crianças, mas apenas 
uns rudimentos.”

“Tocamos muito bem”, grace-
ja, bem-disposta. “Demos um 
concerto no Musibéria, quando 
o escritor Mário Zambujal veio 
apresentar um livro cá… toca-
mos qualquer coisinha”.

Elvira Valente, com 72 anos, 
está na Academia desde que 
abriu portas, como profes-
sora de bordados e de artes 
decorativas. Vem apenas a 
algumas aulas, “de modo a 

conciliar com a vida pessoal, e 
conseguir acompanhar o ma-
rido, que fica em casa”.

Com 70 anos, Leontina Lá 
Féria frequenta as aulas, “há 
pouquinho, três, quatro anos, 
desde que vim para Serpa, e 
a experiência está a ser ótima, 
senão não continuava…”.

Frequenta as aulas das dis-
ciplinas de que gosta, nas 
quais tem interesse. 

Joana Penado, de 75 anos, 
“há cinco, seis anos” que in-
tegra a Academia. “Uma vi-
vência muito boa, relaciona-
da com o que aprendemos, e 
com o convívio, porque estar-
mos juntos é muito bom. Estes 
dois anos que estivemos em 
casa foram terríveis. Nas aulas 
on-line as pessoas não estão 
tão juntas, e assim presencial 
é muito melhor”, considera. 

Isabel Ornelas tem 78 anos e 
é também uma das alunas que 
inaugurou as aulas na Acade-
mia Sénior de Serpa, há mais 
de uma década. Para além de 
estar inscrita em várias dis-
ciplinas, dinamiza outras ati-
vidades que aqui decorrem, 
como são disso exemplo as 
marchas populares. 

“Faço tudo”, revela entre ri-
sos. “Tem sido uma maravilha, 
porque realmente estarmos 
só em casa, não dá. Tem sido 
muito bom o convívio, o sair 
de casa”. 

Esta aluna destaca uma das 
grandes vantagens da exis-
tência da Academia, “fazer 
coisas que antigamente não 
fiz, por falta de oportunida-
de, porque não havia. Tenho 
aproveitado agora aquilo, que, 
quando era nova, não tive”. 

Oficinas nas freguesias

Aulas para seniores 

Oficina de costura em Vila Verde de Ficalho

Vale do Poço 

Mercado 
Transfronteiriço

Um Mercado Transfronteiriço realizou-se 
no passado dia 11 de setembro, em Vale do 
Poço, no qual participaram empresas e pro-
dutores dos concelhos de Serpa e Mértola. 

Assinalou-se assim, num formato reduzido, 
de forma a evitar grandes aglomerações de-
vido à pandemia, a data em que se realizaria 
a Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale 
do Poço, organizada em anos alternados pela 
Câmara Municipal de Serpa e de Mértola, 
com o apoio de diversas entidades, nomea-
damente da União de Freguesias de Salvador 
e Santa Maria (Serpa), Junta de Freguesia de 
Santana de Cambas (Mértola), Ayuntamiento 
de Paymogo (Espanha), entre outras.

????

???

Produtos locais e tradicionais

Entidades estiveram representadas

Novas produções em exposição

Aula de música na Academia Sénior de Serpa
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N
este meu último editorial 
enquanto presidente da Câ-
mara Municipal de Serpa 
quero deixar aqui os meus 
agradecimentos a todos os 

que comigo trabalharam, neste projeto co-
letivo e estimulante, com o objectivo maior 
de melhorar a qualidade de vida das nossas 
populações, tendo como base o desenvolvi-
mento sustentável do nosso concelho e do 
nosso Alentejo. Agradeço, nomeadamente, 
a todos os eleitos da Câmara Municipal, As-
sembleia Municipal e Órgãos das freguesias, 
e muito em particular, a todos os trabalha-
dores do Município de Serpa, fundamentais 
neste nosso trabalho. Agradeço, também 
aos representantes das diversas entidades 
com que tive o privilégio de trabalhar, es-
pecialmente às pessoas do nosso concelho. 
Um trabalho que tem de ser feito dia-a-dia, 
enfrentando as dificuldades e encontrando 
sempre as soluções mais adequadas ou as 
possíveis, num desafio permanente face às 
circunstâncias, situação que ficou ainda mais 
evidenciada desde março de 2020.

Os desafios são muitos para os próximos 
anos: dar continuidade ao trabalho feito, no-
meadamente na reivindicação dos investi-
mentos que o estado central deve concre-
tizar no nosso concelho e na nossa região, 
assim como concluir muitos dos projetos em 
curso, continuar com as intervenções nas es-
colas, com a rede museológica, com a rede 
de mercados do concelho, entre muitas ou-
tras. Se por um lado a realização de obras, 
muitas delas de requalificação, são impor-
tantes para a criação de condições, não é 
menos verdade que só um reforço criativo 
das atuais dinâmicas irá rentabilizar os inves-
timentos realizados e contribuir efetivamen-
te para o desenvolvimento do nosso territó-
rio. Para que isso aconteça é necessária uma 
melhor articulação entre todos, que poderá 
acontecer com a criação de entidades cole-
tivas nos diversos setores.

Este é um trabalho gratificante e contribuir 
para o desenvolvimento do território e das 
suas pessoas foi e é, para mim, uma honra. 
Muito obrigado.

EDITORIAL
NUM NOVO CICLO, 
REFORÇAR AS 
DINÂMICAS 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

O Município de Serpa in-
tegrou a delegação da 

Margem Esquerda do Guadia-
na, numa visita à primeira Bio 
Região europeia, que contou 
também com a participação do 
coordenador nacional das Bio 
Regiões em Portugal e que de-
correu de 15 a 20 de setembro. 
Para além das receções oficiais, 
foram realizadas várias reuniões 
de trabalho, nomeadamente 
com os presidentes da IN.N.E.R 
(International Network of Eco 

Regions)  da Bio Região de 
Cilento, tendo em vista a ado-
ção pela BioMeg de metodolo-
gias e sistemas organizacionais, 
bem como visitas a um conjun-
to diversificado de explorações 
agrícolas e estruturas turísticas 
com projetos inovadores e ao 
Museu Vivo da Dieta Mediter-
rânea,  resultando numa expe-
riência enriquecedora de  par-
tilha de conhecimentos e de 
boas práticas, baseadas no mo-
delo biológico e definição de 

projetos futuros em conjunto.
A adesão da Margem Esquer-

da do Guadiana à Rede Interna-
cional de Bio Regiões (IN.N.E.R.), 
foi formalizada em 25 de outu-
bro de 2019, em Serpa, sendo 
a Bio Região MEG, coordenada 
pela Associação Rota do Gua-
diana – ADI, tendo como fun-
dadores os cinco municípios da 
MEG, o Ccbio- Centro de Com-
petências da Agricultura Bioló-
gica e dos Produtos em Modo 
Biológico, a Agrobio e o Iniav,IP.  

Delegação da MEG 

Visita técnica à Bio 
Região de Cilento 

Visita à exploração agrícola La Petrosa

Delegação na Cooperativa Nuovo Cilento
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Procura crescente

Equipamentos 
municipais

Os equipamentos do Município de Serpa, a 
funcionarem com lotações limitadas e todas 
as condições de higiene e segurança impos-
tas pela pandemia, revelaram uma procura 
crescente ao longo dos meses de verão.   

O Posto de Turismo teve uma procura de 
152 utentes em junho, 247 em julho e 395 no 
mês de agosto. 

Quanto ao Parque de Campismo, a ocupa-
ção foi de 226 campistas em junho, 297 em 
julho e de 475 no mês de agosto. 

As Piscinas Municipais de Serpa e de Pias 
contaram igualmente com bons níveis de 
ocupação. A Piscina Descoberta de Serpa 
registou, em julho, 3 307 banhistas, e em 
agosto 7 905. A Piscina Descoberta de Pias 
recebeu em julho 2 042 utentes, e em agos-
to 4 077. 

Ao longo do ano, desde que reabriu, o Pa-
vilhão de Vila Nova de São Bento registou 
igualmente uma boa ocupação, com 1 063, 
1 325, 1 137 e 171, nos meses de abril, maio, 
junho e julho, respetivamente, sendo que no 
mês de agosto esteve fechado ao público.

Em Serpa, em igual período, o Parque 
Desportivo de Serpa registou 198, 400, 860, 
292 e 350 utilizações, e o Pavilhão Carlos Pi-
nhão 191, 648, 1 020, 745 e 137 utilizações. 

n

Protocolo assinado

Abertura do Jardim 
do Palácio 

O Protocolo de Colaboração 
para a Gestão e Fruição do Jar-
dim do Palácio de Ficalho, entre 
o Município de Serpa e a família 
Mello, foi apreciado em reunião 

da Câmara Municipal, realizada 
no dia 15 de setembro, e apro-
vado por unanimidade.

O documento regula aspetos 
relativos à valorização e fruição 

pública do espaço, importante 
património histórico-cultural do 
concelho, contemplando visitas 
ao jardim e ao Palácio. 

n

Jardim do Palácio Ficalho está a ser preparado para receber visitantes

A construção do Palácio Ficalho terá sido iniciada por Pedro de Mello, Governador de Serpa e 
do Rio de Janeiro (c. 1650, + 1692) com o apoio do irmão, Martim Afonso de Mello, Bispo da Guarda 
e Inquisidor, tendo a obra sido continuada pelo seu filho, Francisco de Mello, 1.º Senhor de Ficalho. 

No século XX foi objeto de uma grande obra de reabilitação, que justificou a atribuição da Me-
dalha de Honra do Instituto Europeu dos Castelos Históricos.

Classificado como Monumento Nacional em 2007, integra-se nas muralhas de Serpa, e constitui 
um exemplar de arquitetura residencial barroca.

O jardim do Palácio desenvolve-se na continuidade da muralha, ligando-se ao Aqueduto e à 
Nora, destinados ao abastecimento de água para a sua rega. Nos anos 50 a Marquesa de Fica-
lho implantou no jardim a maior parte das espécies arbóreas existentes – laranjeiras, ciprestes, 
pinheiros, buxos -, sob a orientação do Eng.º José Pulido Garcia, natural de Serpa e responsável 
peça conceção do atual Jardim Municipal. Em 1973 foi implantado o tanque no centro do laranjal. 

Construção e alterações

Palácio Ficalho
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Mercado Municipal

Sabores e sons 

O Mercado Municipal de 
Serpa recebeu, ao lon-

go do mês de setembro, várias 
atividades de dinamização, en-
tre iniciativas na cozinha experi-
mental e de animação musical.

No dia 4, houve Sons no Mer-
cado, a cargo de Armando Tor-
rão ao saxofone, que encantou 
os presentes com a sua mestria. 

Os Sabores do Mundo, dos 
legumes da nossa horta ao 

porco alentejano, encheram de 
aromas a Cozinha Experimen-
tal, pela mão de Jacinto Mestre, 
no dia 11. 

Alexandra Matos realizou, no 
dia 12, a 2.ª edição de Educar 
Sabores, dedicada aos mais 
jovens, depois de no mês de 
agosto ter visto a atividade ficar 
lotada, sem conseguir acolher 
todos os interessados.

No dia 18, a Loja Sabores de 

Serpa, sedeada no espaço do 
Mercado, levou a cabo uma 
apresentação de produtos que 
é possível adquirir no seu es-
paço.

A encerrar o mês, do melhor 
modo possível, a Banda da So-
ciedade Filarmónica de Serpa 
atuou no mercado, no dia 25. 

n

Armando Torrão encantou os presentes com o seu saxofone

Sabores de Serpa apresentados Porco Alentejano foi o rei desta oficina de culinária

Educar Sabores teve segunda edição Banda da Sociedade Filarmónica muito aplaudida
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O Município de Serpa as-
sinalou a SEM - Semana 

Europeia da Mobilidade com 
um conjunto de iniciativas, rea-
lizadas de 16 a 22 de setembro, 
sob o mote “Mova-se de forma 
sustentável. Seja saudável”. 

A iniciativa contou com um 
conjunto alargado de inicia-
tivas, que iniciaram no dia 16, 
com aulas do programa Gente 

em Movimento a saírem para as 
ruas, a disponibilização de bici-
cletas de forma gratuita, e ainda 
a inauguração da exposição de 
bicicletas na VOL -  Vemos, Ou-
vimos e Lemos.

No dia 21, um percurso den-
drológico teve início na Cruz 
Nova e término no Jardim Mu-
nicipal, onde decorreu uma 
sessão de atividade física e no 

dia 25, um ateliê gratuito de re-
paração de bicicletas, na VOL, 
sensibilizou para a mobilidade 
sustentável.

A organização, da Câmara 
Municipal de Serpa e Agência 
Portuguesa do Ambiente, con-
tou com a parceria da Rede Por-
tuguesa de Municípios Saudá-
veis e da Sulcena.

n 

Semana Europeia da Mobilidade

Mobilidade sustentável
Coleção de bicicletas

Núcleo 
Museológico 

No dia 18 de setembro foi inaugurado o Nú-
cleo Museológico de Bicicletas de Serpa, no 
Espaço Vemos, Ouvimos e Lemos, em Serpa.

O núcleo apresenta a coleção de João Pau-
lo Rufino, composta por 25 bicicletas, entre 
clássicas, bicicletas de BTT, Cruisers ameri-
canas, entre outras, bem como exemplares 
customizados por João Paulo Rufino. A cole-
ção pode ser apreciada até ao dia 2 de outu-
bro, das 10.00 h às 12.00 horas e das 15.00 h 
às 18.00 horas. 

Na ocasião realizou-se igualmente a apre-
sentação do Ateliê Recicle, que oferece um 
espaço de reparação e recuperação de bici-
cletas, bem como um projeto de recolha de 
bicicletas recuperáveis no concelho de Ser-
pa e limítrofes. No dia 25, um ateliê gratuito 
de reparação de bicicletas, foi desenvolvido 
na VOL. 

A organização e produção encontra-se a 
cargo da Sulcena- Associação Cultural e Re-
creativa de Serpa. 

Percurso apresentou exemplares de árvores aos participantes

Aula aberta de ginástica, no Jardim Municipal

Vários exemplares expostos na VOL

As bicicletas estiveram em destaque nesta semana
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A iniciativa, que se realiza a 3 
de outubro, integra um percur-
so por Serpa, entre as 11.00 h
e as 13.00 horas, dedicado 
aos jogos de tabuleiro, que 
terá como ponto de encontro 
a Ermida de S. Sebastião e 
passará pelo Convento de S. 
Francisco, Cruz Nova, Calvário 

e terminará no Castelo. 
A tarde será dedicada aos 

jogos tradicionais no Castelo, 
entre as 14.30 h e as 17.30 ho-
ras, com jogos de malha, ma-
caca, pião, berlinde, lencinho 
da botica, cantigas de roda, 
entre outros, de cariz tradicio-
nal e popular. 

As iniciativas serão desen-
volvidas com a segurança que 
se impõe, face à pandemia.

Para mais informações con-
sulte o sítio da internet da Câ-
mara Municipal.

n 

Jornadas Europeias do Património 

Património inclusivo 
e diversificado

Animais de 
companhia

Campanha de  
esterilização

Ao abrigo da campanha de esterilização de 
animais de companhia, que a Câmara Munici-
pal de Serpa e o Cagia estão a desenvolver no 
concelho de Serpa, foram emitidas mais de 50 
credenciais até à data de fecho desta edição 
do boletim municipal.

Recordamos que esta iniciativa, que preten-
de ser uma forma privilegiada de controlo da 
população e do combate ao abandono, é apli-
cável aos cães e gatos cujos titulares residam 
no concelho, até três cães ou quatro gatos, não 
podendo no total ser excedido o número de 
quatro animais por agregado familiar.

A campanha, que teria término no dia 30 
de setembro, foi prolongada, com o apoio da 
autarquia serpense, até ao limite da dotação 
orçamental disponível. Para mais informação 
contacte o Veterinário Municipal através do 
e-mail porelhas@cm-serpa.pt. 

Município assinala

Dia Nacional 
dos Castelos 

No dia 7 de outubro o Município assinala, 
de forma on-line, o Dia Nacional dos Caste-
los, com o lançamento de vídeo sobre o II 
Festival do Território Hospitalário, nas redes 
sociais do Município. 

Museu do Cante Alentejano 

Aumento exponencial 
de visitantes

O Museu do Cante Alente-
jano, em Serpa, tem registado 
uma elevada afluência desde 
a cerimónia de abertura, que 
decorreu no dia 14 de agosto.

De 1 a 13 de agosto, o es-
paço, à data Casa do Cante, 

recebeu 47 visitantes. A partir 
de dia 15 de agosto, até final 
do mês, registaram-se 369 
entradas.

Espaço expositivo e inte-
rativo, Centro Interpretativo 
do Cante, Centro Documen-

tal Manuel Dias Nunes, galeria 
de exposições, loja e auditório 
constituem o Museu do Cante, 
que pode ser visitado de terça-
-feira a domingo, das 10.00 h às 
13 horas, e das 14.00 h às 18.00 
horas.

Museu do Cante Alentejano tem suscitado muito interesse

Recriação dos Templários, no Castelo de Serpa
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Educação no concelho 

Regresso às aulas
O início do novo ano escolar arrancou a 17 de setembro, com as apre-

sentações nas escolas para os mais de 1 700 alunos que frequentam os 
vários estabelecimentos de ensino do concelho, do pré-escolar ao secun-
dário, passando pelo profissional. 

No que concerne a apoios à educação, a autarquia ofereceu os cader-
nos de atividades a todos os alunos do 1.º ciclo, à semelhança dos anos 
anteriores, o que beneficiou 421 alunos, representando um investimento 
de 15 836, 46 euros. 

No âmbito das compe-
tências do Município em 
matéria de Ação Social 

Escolar, a autarquia entregou um 
kit de material escolar a todos os 
alunos beneficiários do escalão A 
e B, cujos pais/encarregados de 
educação efetuaram o pedido de 
apoio. Serão igualmente apoiadas 
as refeições escolares, estando 
previsto um valor de 47 000 euros, 
dos quais 25 000 euros para o pré-

-escolar e de 22 000 euros para o 
1.º Ciclo. 

No que se refere aos transpor-
tes escolares, o montante cabi-
mentado, com base no ano letivo 
anterior, é de 42 000 euros para os 
circuitos especiais, e de 113 000 
euros para os custos com a rodo-
viária.

Encontram-se, até à data, inscri-
tos 117 alunos nas Atividades de 
Animação e Apoio à Família. 

A autarquia tem ao serviço 29 
auxiliares de ação educativa, para 
suprir as necessidades de funcio-
nários nas escolas e prestar um 
acompanhamento adequado às 
necessidades dos alunos e da co-
munidade escolar. 

A preparação para que tudo 
corra da melhor forma, em termos 
logísticos e operacionais, come-
çou após o termino do ano letivo 
anterior. Um conjunto de interven-

ções nos edifícios, que incluíram 
manutenções do piso, substitui-
ção de equipamento danificado, 
pintura interior e exterior, limpeza 
e arranjo dos espaços verdes, foi 
levado a cabo pelos funcionários 
do Município e empresas especia-
lizadas contratadas para o efeito. 

No que respeita à prevenção da 
Covid 19, todas as medidas foram 
acauteladas para que o novo ano 
letivo corra da melhor forma. 

Início do ano nas escolas do concelho

Ano letivo 2020-2021
Investimento em educação
O investimento em educação por parte da autarquia serpense, no 

ano letivo 2020/2021, em matéria de transporte escolar alcançou os 
155 716.26 euros, entre transporte rodoviário (112 791.84 euros) e cir-
cuitos especiais (42 924,42 euros). 

O apoio aos alunos do 1.º Ciclo, que beneficiam de ação social es-
colar, em refeições atingiu os 19 681.28 euros e em material escolar os 
1 006.81 euros. 

A oferta dos cadernos de atividades a todos os alunos do 1.º Ciclo 
representou um investimento no valor de 16 093.55 euros. 

Ano letivo 2021-2022
Isenção de pagamento nos passes escolares
Para este novo ano, de 2021/2022, por forma a dar continuidade ao 

apoio às famílias do concelho, face às dificuldades em resultado da 
situação pandémica, o Município vai dar continuidade à isenção do 
pagamento dos 50 por cento dos passes escolares aos cerca de 91 
alunos do ensino secundário regular, que vão frequentar a Escola Se-
cundária de Serpa, e outras escolas fora do concelho, por inexistência 
de oferta formativa. Esta medida terá um custo previsto de 30 577,56 
euros, correspondente aos 50 por cento que os alunos deveriam su-
portar.
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educação

Vereadora da Educação deslocou-se às escolas

Melhoria dos espaços de recreio e desporto foi uma das apostas da autarquia

Kit de material, entregue aos beneficíários de Ação Social Escolar

Cadernos de fichas do 1.º Ciclo oferecidos pelo Município

Pré-escolar

Vales Mortos e A-do-Pinto 

O pré-escolar de A-do-Pinto 
e de Vales Mortos, bem como 
uma turma do primeiro ciclo de 
A-do-Pinto vão poder abrir este 
ano letivo, depois de a Câmara 
Municipal ter defendido a sua ne-
cessidade junto do Ministério da 
Educação.

Como tem acontecido nos últi-
mos anos letivos, a Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares 
solicitou, em fevereiro de 2021, à 
Câmara Municipal de Serpa, uma 

pronúncia sobre a extinção/não 
funcionamento no próximo ano 
letivo dos pré-escolares de A-do-
-Pinto e Vales Mortos e ainda do 
primeiro ciclo de A-do-Pinto.

A autarquia, em sede de reu-
nião, a 3 de março, pronunciou-se 
desfavoravelmente, em conso-
nância com as Uniões das Fre-
guesia de Serpa e de Vila Nova 
de São Bento e Vale de Vargo), 
os Agrupamentos de Escola n.º 1 
e n. º2 e populações locais que 

se juntaram e fizeram chegar à 
Câmara abaixo-assinados. A Câ-
mara de Serpa informou o minis-
tério sobre a sua posição de não 
encerramento, que acabou por 
receber uma resposta por parte 
do ministério, em agosto, dando 
conhecimento à autarquia, que as 
turmas iriam abrir.

De referir que, na escola de Va-
les Mortos, a Câmara Municipal 
de Serpa terminou recentemente 
a construção de um parque in-

fantil e de um minicampo de jo-
gos, com candidatura aprovada 
pelo Feder, no âmbito do Alentejo 
2020, e em A-do-Pinto irá iniciar-
-se, em breve, a construção de 
parque infantil, também com uma 
candidatura aprovada pelo Feder, 
no âmbito do Alentejo 2020. São 
investimentos que demostram 
que a Câmara Municipal de Serpa 
defende as escolas públicas, se-
jam na sede de concelho ou em 
locais com menos alunos. 



10 | Serpa Informação | outubro 2021

cultura

A cidade de Serpa recebeu, nos 
dias 10, 11 e 12 de setembro, o 

Ciclo Nacional de Música Guit’Ars, que 
trouxe a Serpa nomes sonantes da 
música nacional, em quatro concertos 
que se realizaram no Cineteatro Muni-
cipal de Serpa, com direção artística 
de Litó Godinho. A iniciativa pretendeu 
trazer a Serpa concertos musicais, 
com artistas de renome da atualidade 
e jovens promessas, tendo por base 
a guitarra, mas apresentando outros 
instrumentos, épocas e géneros mu-
sicais - de J. S. Bach a compositores 
académicos contemporâneos, pas-
sando pela improvisação, música de 
intervenção, flamenco, música popu-
lar portuguesa com erudição e fado -.

No dia 10, o guitarrista Pedro Jóia 
(Resistência) e o percussionista José 
Salgueiro (ex-Trovante) subiram ao 
palco para apresentar versões para 

guitarra de obras emblemáticas, de 
diversos autores, como Armandinho, 
Carlos Paredes, ou José Afonso.

No dia 11, Gonçalo Pires, jovem vio-
loncelista que conquistou no progra-
ma Got Talent 2020, o 2.º lugar e bo-
tão dourado, e o pianista João Lima 
interpretaram um reportório de J. S. 
Bach, com passagem por Brahms até 
às conhecidas Czardas do compositor 
italiano Vittorio Monti. No mesmo dia, 
Fernando Silva convidou Artur Caldei-
ra, Daniel Paredes e Diamantina Rodri-
gues, para “Fado e guitarradas”.

A fechar o evento, no dia 12, o Art-
Dan Guitar Duet, composto por Artur 
Caldeira e Daniel Paredes, convidaram 
Artur Gil Godinho, com um repertório 
eclético com formações diversas, de-
signadamente duo de guitarras, gui-
tarra clássica e portuguesa e guitarra 
clássica em trio.

Ciclo Nacional de Música 

Guit’Ars em Serpa 
Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Later (tijolo) com inscrição

O later, plural lateres, designa o tijolo de época ro-
mana utilizado como material de construção, quer 
nas paredes e abóbodas, quer como revestimento ou 
pavimento. 

O Museu Municipal de Arqueologia de Serpa pos-
sui um pequeno conjunto de lateres, com a particu-
laridade de apresentarem inscrições em toda a volta. 
Dois exemplares são provenientes da Quinta de Dom 
Luís e outro do Outeiro do Santa Margarida. Ainda há 
a registar mais um achado na Horta do Martinho, no 
concelho de Beja. Esta dispersão poderá significar 
que seriam produzidos na margem esquerda e que 
alcançaram uma distribuição regional. 

A inscrição ex of(ficina) Vincinti, que significa “Ofi-
cina do Vicente”, serve para identificar o produtor ou 
fabricante. 

A existência de materiais de construção com marca 
do nome do produtor ou da oficina é conhecida em 
Itália desde o período da República Romana, mas os 
exemplares com texto repetido nas quatro faces são 
pouco habituais, havendo a registar a sua presença 
na Península Ibérica, onde, para além dos três exem-
plares de Serpa, se conhecem outros em Córdova 
(Espanha), mas com uma inscrição diferente. 

Não se sabe exatamente como seriam utilizados, 
uma vez que seria pouco provável a sua colocação 
num pavimento ou noutro tipo de construção. Alguns 
autores sugerem que poderiam servir para marcar 
uma contagem de tijolos empilhados ou para promo-
ção da marca. 

Later (tijolo) com inscrição, da Antiguidade Tardia, proveniente 
do sítio arqueológico Quinta de D. Luís (Serpa, Salvador e Santa 
Maria).
Exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa.

Pedro Jóia e José Salgueiro subiram ao palco

Diamantina Rodrigues foi uma das convidadas

Gonçalo Pires e João Lima

Artur Caldeira e Daniel Paredes
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Filipe Valentim 

O Município de Serpa encontra-se a promo-
ver a sétima edição do Concurso de Fotografia 
“Património (I)Material do Concelho de Serpa”, 
cujas inscrições decorrem até 18 de outubro.

A iniciativa tem como objetivo fomentar a 
observação, a descoberta e a revelação que 
contribuem para definir os contornos de uma 
identidade patrimonial cultural, promover e 
registar diferentes olhares sobre o património 
material e imaterial enquanto identidade cul-
tural e estimular o gosto pela fotografia.

Podem participar todos os profissionais e 
amadores de fotografia, portugueses e es-
trangeiros, residentes em Portugal. Os pré-
mios têm um valor total de 2 200 euros, sendo 
que ao vencedor será atribuído um prémio de 
1 000 euros, ao segundo lugar de 800 euros e 
ao terceiro premiado, 400 euros.

As fotografias concorrentes serão apresen-
tadas em exposição, em local e data a desig-
nar, à semelhança das edições anteriores.

Pode aceder à ficha de inscrição e às nor-
mas de participação no site do Município, em 
www.cm-serpa.pt. 

cultura
Música no Musibéria

Espetáculo 
2_Low

No passado dia 11 de setembro, o duo for-
mado por Vasco Valente (clarinete baixo) e 
Filipe Valentim (saxofone barítono) atuou no 
Musibéria, em Serpa. 

Esta apresentação, a primeira do projeto 
em curso, deu a conhecer ao público novas 
composições, da autoria de vários composito-
res portugueses, como Desidério Lázaro, João 
Mortágua, Carlos Garcia, João Godinho e Luís 
Carvalho, que Vasco Valente e Filipe Valentim 
convidaram para escrever. O resultado será 
gravado no Estúdio de Som Musibéria e terá o 
seu lançamento no início de 2022.

Inscrições a encerrar

Concurso de fotografia

Residência artística

Futurama

De 1 a 14 de setembro o Mu-
sibéria acolheu uma residência 
artística Futurama, com Diogo 
Tudela. No dia 14, à tarde, rea-
lizou-se a apresentação pú-
blica do projeto, “Think as we 
through the I am I”. 

Sobre o projeto, o artista e in-
vestigador independente reve-

lou que “(…) dando continuidade 
a um projeto de longa duração 
onde se exploram os potenciais 
da voz sintética enquanto fonte 
de novos diagramas hápticos e 
corporais, a residência no Futu-
rama visa debruçar-se sobre a 
captura, análise comparativa, 
mistura e re-síntese de vozes 

que constituem a cidade de 
Serpa, procurando estabelecer 
protocolos técnicos e formais 
de colisão entre a fonética e a 
fonologia.”

A organização coube ao Fu-
turama - Ecossistema Artístico 
do Baixo Alentejo e à Camara 
Municipal de Serpa.

Apresentação do projeto de Diogo Tudela realizou-se no Musibéria

Dados de  16 de agosto 
a 17 de setembro:

Temperatura máxima: 37,6°C 
registada a 17 de agosto 

Temperatura mínima: 13,9°C 
registada a 20 de agosto

Precipitação Total acumulada 
45,6 l/m2

Dados da Estação 
MeteoAlentejo de Serpa 

Vasco Valente
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Gente em Movimento

Aulas presenciais
Piscina descoberta

Estágio 
de natação 

No dia 10 de setembro, Serpa acolheu 20 
membros de Clube de Natação de Lisboa, en-
tre atletas, treinadores e equipa técnica, que 
realizaram um estágio pré-época. 

A equipa escolheu Serpa como destino, pelo 
quinto ano consecutivo, dadas “as excelentes 
condições de treino existentes”.

Para além da atividade física, realizaram vi-
sitas a alguns dos locais emblemáticos da ci-
dade, usufruindo do património cultural e his-
tórico local. 

Entrega de Certificação 

Programa 
Gente em Movimento 

O Município de Serpa rece-
beu, no dia 10 de setembro, 
os galardões de reconheci-
mento dos programas “Muni-
cípio Amigo do Desporto” e a 
Certificação de Qualidade do 
programa de atividade física 
sénior Gente em Movimento.

A cerimónia decorreu em 
Faro, no Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho, e contou 
com a participação de Carlos 
Alves, vice-presidente da au-
tarquia, e de um técnico do se-
tor de desporto do Município, 
que acompanha o programa 
há largos anos.

n

desporto

Adiada

Escalada 
de S. Gens

A XII edição da Escalada de S. Gens 
Serpa Terra Forte, prevista para dia 19 
de setembro, na cidade de Serpa, foi 
adiada, não havendo ainda data prevista 
para a sua realização. 

A data desta iniciativa, organizada 
pela Câmara Municipal de Serpa e a 
Associação de Atletismo de Beja, será, 
pois, divulgada oportunamente. 

Atletas visitaram locais emblemáticos

Equipa treinou na Piscina Municipal Descoberta

Aula em Brinches

Município recebeu certificação de qualidade de programa Gente em Movimento 

As aulas do programa Gente 
em Movimento contam, à data 
de fecho desta edição do Ser-
pa Informação, com 115 pes-
soas inscritas, das quais 109 na 
modalidade de ginástica, 86 

na hidroginástica, 55 pessoas 
no boccia, 29 inscritos na nata-
ção sénior e 1 no ativo em casa. 

As inscrições podem ser efe-
tuadas na Câmara Municipal 
de Serpa – Gabinete do Movi-

mento Associativo, Desporto e 
Juventude, nas Uniões e Jun-
tas de Freguesia da sua área 
de residência ou através dos 
serviços on-line do Município 
de Serpa.
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desporto
Desporto e diversão 

FitKids

Uma caminhada até ao 
Posto de São Marcos, 

na Serra de Serpa, juntou 41 

participantes. A iniciativa teve 
lugar no dia 12 de setembro, no 
âmbito do plano anual de ca-

minhadas “Vamos conhecer o 
concelho… a pé”, desenvolvido 
pelo Município de Serpa. 

Caminhada

Pela Serra de Serpa

O Município de Serpa juntou-
-se à celebração da Semana 
Europeia do Desporto, que se 
realizou de 23 a 29 de setem-
bro, numa coorganização com 
o Instituto Português do Des-
porto e Juventude.

Neste sentido, o dia 28 foi 
dedicado ao desporto sénior, 

com a realização de uma aula 
de ginástica ao ar livre, junto 
ao espelho de água, em Serpa.

O dia 29 foi destinado ao 
desporto no trabalho, com os 
técnicos de desporto a visi-
tarem os vários gabinetes do 
município, estimulando a rea-
lização de atividade física no 

local de trabalho. 
No Dia Mundial do Coração, 

assinalado a 29 de setembro, 
os participantes formaram co-
rações humanos, como forma 
de relembrar a importância do 
exercício físico e de um estilo 
de vida saudável na prevenção 
das doenças cardíacas.

No dia 5 de setembro realizou-se, no Jardim 
da Biblioteca Municipal de Serpa, uma iniciati-
va desportiva e de convívio, para pais e filhos, 
que contou com 22 participantes. Ao abrigo do 
programa Domingos Desportivos, organizado 
pelo setor de Desporto da autarquia, pretende 
promover momentos que aliem brincadeira e 
desporto. 

Semana Europeia do Desporto

Ginástica sénior e laboral

Participantes receberam orientações antes do início da caminhada

A população sénior aderiu a esta atividade

Sessão no jardim da Biblioteca Municipal

Pais e filhos demonstraram grande cumplicidade

Reabertura 

Piscina 
Coberta

A Piscina Municipal Coberta, localizada em 
Serpa, irá reabrir durante o mês de outubro, 
em data a divulgar.

O equipamento, que esteve fechado ao pú-
blico devido à pandemia da Covid 19, voltará 
a estar ao serviço da população, para aulas de 
natação promovidas pelo Clube AquaSerpa, 
hidroginástica do Programa Gente em Movi-
mento, e utilização livre, cumprindo todas as 
orientações da Direção-Geral de Saúde.

n
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obras

Workshop em Serpa

Empresas de 
construção 

Realizou-se no dia 14 de setembro, no Mu-
seu do Cante, em Serpa, o workshop “Gestão 
dos RCD pelas empresas de construção do 
Baixo Alentejo - a importância de uma regula-
mentação comum”.

A iniciativa, que contou com a presença de 
empresas de construção do concelho, desen-
volveu-se no âmbito do projeto (Des)construir 
para a economia circular. 

Lar de S. Francisco

Câmara apoia Santa Casa

O Município encontra-se 
a proceder à instalação, 

no estaleiro municipal, de um 
posto de carregamento para 
viaturas elétricas municipais.

Foi contratualizada a insta-
lação de um carregador, com 
duas tomadas até 44 kVA, cujo 
investimento, no valor de 4 
827,75 euros mais IVA, que per-

mitirá rentabilizar o uso das 
viaturas elétricas que venham 
a ser adquiridas no âmbito de 
reconversão da frota de viaturas 
ligeiras.

Frota municipal

Investimento na 
reconversão elétrica

Asfaltamento trará melhores condições de acesso e circulação

A Câmara Municipal de Serpa 
decidiu, na sua reunião de 8 de 
setembro, apoiar as obras de 
asfaltamento dos acessos ao 

Lar de São Francisco, gerido 
pela Santa Casa da Misericórdia 
de Serpa.

Este apoio, solicitado pela 

instituição, junta-se a um outro, 
referente à limpeza do espaço 
exterior ao Lar, realizada no iní-
cio de agosto.

Reconversão da frota

Viaturas 
elétricas 

O Município de Serpa viu recentemente 
aprovadas duas candidaturas para aquisição 
de duas viaturas ligeiras elétricas. Esta aqui-
sição que pretende reconverter a frota muni-
cipal, realizou-se no âmbito do Programa de 
Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração 
Pública (Pameap).

O Pameap integra-se no Programa para 
a Mobilidade Sustentável na Administração 
Pública 2015-2020 – ECO.mob configurando 
um instrumento que promove a substituição 
de veículos convencionais por Veículos Elé-
tricos, contribuindo para reduzir as emissões 
do parque de veículos em 20 por cento. Além 
de incitar a descarbonização, o Pameap 
pretende contribuir para a melhoria do de-
sempenho ambiental do parque de veículos, 
coadjuvando no compromisso de um Portu-
gal neutro em carbono no ano de 2050.

n

Equipamento de carragamento para viaturas elétricas instalado no estaleiro municipal
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Serpa
> Rua das Amendoeiras, requalificação

> Zona Industrial, conclusão da limpeza e 
corte de ervas  

> Loteamento da Zona nascente, 
colocação de tout-venant em passeio 

> Estrada de S. Brás, calcetamento de 
passeio

> Linhas de água, limpeza

> Encosta do Forte, limpeza

> Bairro de S. Francisco, limpeza

> Lar de S. Francisco, limpeza e colocação 
de asfalto

> Manutenção de calçada

> Zona Nascente, manutenção de calçada 
passeios 

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

> Estrada Municipal 514 (Pulo do Lobo), 
conclusão da limpeza de bermas e corte 
de ervas 

> Manutenção de caminhos rurais

Vales Mortos
> Escola Primária, construção de Parque 

infantil e minicampo de jogos

Santa Iria
> ETAR, requalificação

> Execução de linhas de água

Brinches

> Escola Básica de Brinches, colocação de 
portão de acesso ao campo 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 outubro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 20, em 
Serpa, na Sala de Sessões do Município, pe-
las 17.30 horas. A ordem de trabalhos estará 
disponível para consulta no sítio do municí-
pio, em www.cm-serpa.pt com 48 horas de 
antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
         01 | Farmácia CENTRAL
02 a 08 | Farmácia SERPA JARDIM
09 a 15 | Farmácia CENTRAL
16 a 22 | Farmácia SERPA JARDIM
23 a 29 | Farmácia CENTRAL
30 e 31 | Farmácia SERPA JARDIM

> Largo 5 de Outubro, requalificação

> CM 518 (Brinches/Mina da Orada) - 
reparação de passagem hidráulica 

Pias

> Edifício do pré-escolar, conservação 

> Rua João Tiago Coelho, isolamento e 
drenagem de muro

> Rua António Pós de Mina Caeiro, 
reparação de caneiro

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

Vila Nova de São Bento
> Edifício do pré-escolar, conservação 

> Escola Básica n.º 1, retirada de amianto

> Escola do 1.º ciclo, manutenção de 
cobertura

> Reparação de caminhos

Vale de Vargo
> Reparação de calçada

> EM 517, limpeza de bermas

> Limpeza de linha de água (Barranco das 
Ferrarias)

A-do-Pinto
> Reparação de caminhos agrícolas

Vila Verde de Ficalho
> Manutenção de caminhos rurais

> Ruas do Outeiro e Bica, requalificação

> Edifício do pré-escolar, conservação 

> Limpeza de linha de água

Concelho
> Colocação e manutenção de sinalética 

vertical e horizontal em Serpa, Brinches 
e Vale de Vargo 

> Manutenção de espaços verdes

> Reparações na rede de água

> Manutenção de edifícios municipais
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Exposição “Por um fio“, de Priscilla Ballarin

Patente até  16 de outubro
Exposição de trabalhos de papel e linha

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

 Dias 7, 14, 21, e 28 .  12.00 horas 

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos

 Dia 9  .  11.00 horas 

> Chá das Cinco .  Clube de Leitura 

Dia 21  .  17.00 horas 

> “Alves Redol – Horizonte Revelado”
Exposição patente de 30 de outubro a 27 de novembro
Das 9.30 h às 12.30 horas e das 14.00 h – 18.00 horas
Org.: Museu do Neorrealismo e Câmara Municipal de Serpa 

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

> Espetáculo de Música Concerto com Samuel Gapp, João Carreiro e João Sousa

Dia 1 . 19.00 horas . M/06 anos . Auditório Musibéria
Entrada gratuita, mediante reserva prévia de bilhete através dos contactos 284 540 
600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 30 de setembro.

Limitado a 68 lugares

> Ensaio aberto de dança . Vära de Daniel Matos 

Dia 22 . 19.00 horas . M/18 anos . Duração: 45m
Entrada gratuita, mediante reserva prévia de bilhete através dos contactos 284 540 
600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 21 de outubro.

Limitado a 15 lugares

> Espetáculo de dança . Longue Marche de Rodrigo Teixeira

Dia 23 . 18.30 horas . M/14 anos
Entrada gratuita, mediante reserva prévia de bilhete através dos contactos 284 540 
600 ou musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 22 de outubro.

Limitado a 68 lugares

Jornadas Europeias do Património . SERPA 
Dia 3 . “Património inclusivo e diversificado”
Percurso por Serpa . 11.00 h - 13.00 h – Jogos de tabuleiro: ponto de encontro 
na Ermida de S. Sebastião | Percurso: Ermida de S. Sebastião – Convento de S. 
Francisco – Cruz Nova – Calvário – Castelo

Jogos tradicionais no Castelo . 14.30 h – 17.30 h – Jogo da malha; jogo saltar à corda; 
jogo da macaca; jogo do saco; jogo ao pião; jogo do berlinde; jogo da roda; tração à 
corda; jogo do lencinho da botica; jogo rei rainha; cantigas de roda.

Org.: Câmara Municipal de Serpa e Direção-Geral do Património Cultural

Dia Nacional dos Castelos . SERPA 
Dia 7 . 12.30 horas . “Conversas no Castelo”, Episódio 2
Lançamento de vídeo on-line sobre o II Festival do Território Hospitalário 

Org: Câmara Municipal de Serpa 

Retiro na Quinta Marugo . SERPA 
Dia 10 . das 8.00 h às 13.30 horas
Incluí almoço vegetariano com legumes de produção própria
Estrada são Brás, s/n. . Reservas pelo whatsApp 937 793 655 . Investimento: 40 euros

Org: Quinta Marugo 

agenda cultural e desportiva
DESPORTO
Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 09 – 17.30 h – CCP Serpa – Évora AC – Seniores
Dia 16 – 17.30 h – CCP Serpa – Sporting CP “B” – Seniores
Dia 30 – 17.30 h – CCP Serpa – CF Belenenses “B” – Seniores

Futebol . CONCELHO
Dia 02 – Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento
16.00 h – CA Aldenovense – CCD Bairro NS da Conceição – 
Seniores
Dia 03 – Parque Desportivo de Serpa
16.00 h – União Serpense – CD Almodôvar – Seniores
Dia 03 – Parque Desportivo de Pias
16.00 h – Piense S C – Despertar SC – Seniores
Dia 09 – Parque Desportivo de Serpa
16.00 h – Futebol C Serpa “B” – CRD Cabeça Gorda – Seniores
Dia 16 – Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento
16.00 h – CA Aldenovense – São Domingos FC – Seniores
Dia 17 – Parque Desportivo de Pias
16.00 h – Piense S C – FC São Marcos – Seniores
Dia 23 – Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento
15.00 h – CA Aldenovense – GDC Alvito – Seniores
Dia 24 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – Futebol C Serpa – FC Barreirense – Seniores
Dia 30 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – Futebol C Serpa “B” – CCD Bairro NS Conceição – 
Seniores
Dia 31 – Parque Desportivo de Serpa
15.00 h – União Serpense – Moura AC – Seniores

Gente em Movimento . CONCELHO  
Ginástica sénior
> Segundas, dias 4, 11,18 e 25– 9.30 h Pias | 11.00 h Brinches
> Terças, dias  5, 12, 19 e 26 – 9.30 h Serpa
> Quartas, dias 6, 13, 20 e 27 – 9.30 h Vales Mortos  | 11.00 h Santa 

Iria  | 15.45 h Hortinha 
> Quintas, dias 7, 14, 21 e 28 – 9.30 h Vila Verde de Ficalho | 11.00h  

A-do-Pinto | 15.45 h Vale do Poço
> Sextas, dias 1, 8, 15, 22 e 29 – 9.30 h Vila Nova de São Bento  | 11.00 h 

Vale de Vargo

Boccia sénior
> Segundas, dias 4, 11,18 e 25 . 14.30 h Vale de Vargo (Centro Cultural 

de Vale de Vargo) 

> Terças, dias 5, 12, 19 e 26 . 15.30 h Vila Verde de Ficalho (Salão 
Polivalente)

> Quartas, dias 6, 13, 20 e 27 . 10.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão) 
14.30 h Brinches (Grupo 1º de Junho Brinchense) 

> Quintas, dias 7, 14, 21 e 28 . 14.15 h Santa Iria (Centro Cultural de Santa 
Iria) | 15.30 h Vales Mortos (Sociedade Recreativa de Vales Mortos)

> Sextas, dias 1, 8, 15, 22 e 29 . 14.00 h Vila Nova de S. Bento (Pavilhão 
Municipal) | 14.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão)

Hidroginástica
> De segunda a sexta-feira
Org.: Câmara Municipal de Serpa 

Vamos conhecer o concelho … a pé . CONCELHO  
Acoça Lobos a Santa Iria 
Dia 24 . Inscrições até ao dia 21 de outubro
Inscrições no Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude, 
através dos telefones 284 540 129 e 964523143, por e-mail: desporto@
cm-serpa.pt ou na Junta ou União de Freguesia da sua área de residência. 
Inscrições limitadas à disponibilidade de transporte. 
Org: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do 

concelho


