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No dia 3 de junho o Município 
de Serpa promove as Jornadas 
da Biodiversidade, como forma 
de assinalar o Dia Internacio-
nal da Biodiversidade e o Dia 

Mundial do Ambiente, incorpo-
rando temas relevantes para o 
ambiente e para a conservação 
da biodiversidade. Um conjun-
to de apresentações temáticas 

terão lugar no Musibéria, ao 
longo de todo o dia. 

Programa disponível em 
www.cm-serpa.pt.

n

Defesa do ambiente e diversidade

Jornadas 
da Biodiversidade 

Internet e tecnologia

Summit 
Serpa 5G

Nos dias 19 e 20 de maio realizou-se na 
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 
de Serpa o primeiro Summit 5G, organizado por 
Nuno Duarte. 

Tratou-se de uma iniciativa sob a temática das 
novas tecnologias, com um painel de especialis-
tas internacionais, e que, segundo a organização 
teve como intuito “alertar as autoridades para a 
questão do 5G”, nomeadamente a sua importân-
cia para a captação e manutenção de recursos 
humanos e empresas nos territórios.  O Presi-
dente da Câmara de Serpa, João Efigénio Palma, 
esteve presente. 

Decorreu no dia 10 de 
maio, no auditório do 

Museu do Cante, em Serpa, 
no âmbito do projeto Life De-
sert – Adapt, um workshop 
muito participado, sob o titu-
lo “Desertificação – Dimen-
são e efeitos de um problema 
crescente no Alentejo”, numa 
organização conjunta da Câ-
mara Municipal de Serpa e da 
ADPM (Associação de Defesa 
do Património de Mértola).

Tratou-se do primeiro de 
vários workshops sobre uma 
temática mais alargada: a 
desertificação e as políticas 
públicas no Baixo Alentejo. A 
próxima realização será em 
outubro de 2022.

Os trabalhos foram abertos 
por Francisco Godinho, verea-
dor com o pelouro do ambien-
te da Câmara Municipal de 

Serpa, e destacaram-se várias 
comunicações, nomeadamen-
te de Maria Bastidas (ADPM), 
José Luís Faustino (Instituto 
da Conservação da Nature-
za e Florestas), André Matoso 
(Agência Portuguesa do Am-
biente - ARH Alentejo), Cristi-
na Branquinho (Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa) e Maria José Roxo (Fa-
culdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa). Seguiu-se a 
divisão dos participantes para 
a realização de trabalho em 
grupos. Participou ainda nes-
te workshop, por via digital, 
Simona Castaldi, da Universi-
tà degli studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, líder do proje-
to, de Itália, um dos três países 
envolvidos neste projeto (Por-
tugal, Espanha e Itália), cujas 

preocupações são “as mudan-
ças climáticas, consideradas 
globalmente como um dos 
maiores desafios que a huma-
nidade enfrenta atualmente”. 
A adaptação às alterações cli-
máticas na região mediterrâ-
nica, zona em que os efeitos 
negativos como a seca e as 
temperaturas extremas já são 
severamente sentidos, são as 
prioridades deste projeto.

De referir que o trabalho 
resultante destes workshops 
pretende criar um documento 
conjunto, de forma a que a po-
lítica ambiental da União Eu-
ropeia passe pela reversão do 
risco de desertificação com 
tecnologias inovadoras de 
adaptação ao clima, para me-
lhorar a qualidade e a conser-
vação do solo, como suporte 
de plantas e coberto vegetal.

Workshop procura respostas

Desertificação 
no Alentejo

Sala cheia para discutir desertificação

Comemoração

Encerramento 
do ano letivo

Entre os dias 30 de maio e 5 de junho irá de-
correr um conjunto de iniciativas destinadas a 
comemorar o Dia da Criança e o encerramento 
do ano letivo, organizadas pelo Município de 
Serpa.

Teatro infantil, dias do atletismo, ciências 
experimentais, construção de refúgios de po-
linizadores, exposição de desenhos e oferta de 
livros integram a programação. 

O Serpa Informação, na sua última edição,  
publicou uma notícia sobre o Circuito do Sol, 
informando que este circuito se localizava 
na União das Freguesias de Vila Nova de 
São Bento e Vale de Vargo. Na realidade o 
Circuito do Sol está instalado na Freguesia 
de Vila Verde de Ficalho. Pelo erro, pedimos 
desculpa.

Errata

João Efigénio Palma participou neste Summit 5G



junho 2022 | Serpa Informação | 3

A 
proteção ambiental e de-

fesa da biodiversidade são 

áreas com que todos nos 

devemos preocupar ado-

tando comportamentos que 

promovam a sustentabilidade necessária. 

Neste mês de junho, em que se assinala 

o Dia Mundial do Ambiente e se realizam 

as Jornadas da Biodiversidade, é oportuno 

reforçar a importância da proteção e va-

lorização do património natural, associa-

do também às várias dinâmicas locais no 

caminho do desenvolvimento que segui-

mos. Este é um processo em permanente 

evolução, onde as questões ambientais 

estão integradas com os fatores económi-

cos e sociais, com as condições de vida e 

a utilização dos recursos existentes. Neste 

sentido tem vindo o Município de Serpa a 

concretizar um conjunto diversificado de 

projetos e iniciativas, muitos deles suporta-

dos por parcerias (locais, nacionais e inter-

nacionais), que têm como objetivo promo-

ver todas as oportunidades que garantam 

o bem-estar coletivo e a dinamização do 

território, com ações para a salvaguarda 

e valorização dos ecossistemas locais, a 

proteção dos recursos naturais, a defesa 

da paisagem e da natureza e da educação 

para os valores ambientais. 

Importa aqui destacar, pela sua impor-

tância, o trabalho feito pelos estabeleci-

mentos de ensino e pelas várias associa-

ções e entidades que estão no território, 

todos com forte envolvimento da comu-

nidade, como é o caso do Programa Eco-

-Escolas, que recentemente dinamizou o 

projeto “Muros com Vida”, do qual se dá 

conta neste número do “Serpa Informação”.  

Porque a sustentabilidade de um território 

é um processo coletivo, todos temos res-

ponsabilidades, todos podemos contribuir. 

Este é o caminho, para agora e para as ge-

rações futuras.

n

EDITORIAL
BIODIVERSIDADE  

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Reunião de trabalho

Embaixador da Moldávia 
em Serpa 

No passado dia 28 de abril, 
Alexei Cracan, Embaixador 
da República da Moldávia 
em Portugal, deslocou-se a 
Serpa, tendo sido recebido 
pelo Presidente da Câmara, 
João Efigénio Palma, e pela 
vereadora com o pelouro da 
ação social, Odete Borralho.

O objetivo da reunião cen-
trou-se no estreitamento de 
relações entre os dois países 
e mais concretamente com 
o Município de Serpa, onde 
vivem e trabalham cidadãos 

moldavos, num verdadei-
ro espírito de cooperação e 
entreajuda. Neste âmbito, 
foi acordado trabalhar con-
juntamente numa propos-
ta de deslocação periódica 
dos serviços consulares da 
embaixada, a Serpa, para 
contactos, informações e re-
solução de problemas dos 
cidadãos moldavos, tendo o 
Município disponibilizado as 
instalações necessárias para 
essas ocasiões.

Foi ainda possível, durante 

o dia, estabelecer contactos 
com os empresários e pro-
dutores do concelho de Ser-
pa, fundamentalmente asso-
ciados ao azeite e ao queijo, 
por forma a avaliar a possibi-
lidade da realização de ne-
gócios entre os dois países. 
O Embaixador teve oportu-
nidade de transmitir aos em-
presários as oportunidades e 
condições que a República 
da Moldávia oferece aos in-
vestidores estrangeiros.

n

Alexei Cracan, Embaixador da República da Moldávia em Portugal, esteve em Serpa

Inaugurada

Casa Museu 
Silvestre Raposo

Inaugurou, no dia 23 de 
abril, a Casa Museu Silves-
tre Raposo, em Vila Nova de 
São Bento, numa parceria 
entre a Associação Cultural 
Silvestre Raposo e a União 
das Freguesias de Vila Nova 
de São Bento e Vale de Var-
go, com apoio da Câmara 
Municipal de Serpa. João 
Efigénio Palma, Presidente 
da autarquia, marcou pre-
sença nesta inauguração.

Este novo espaço museo-
lógico resulta de uma par-
ceria entre esta União das 
Freguesias, responsável pela 
criação do espaço para a 
Casa Museu, na Rua do Ou-
teiro, e da Silvestre Raposo 
Associação Cultural, que 
cedeu o espólio do autor, 
composto por obras da sua 
autoria e de outros autores 
de renome nacional e inter-
nacional.

O projeto abrange a expo-
sição permanente de obras 
de mais de 40 autores, e terá 
programação própria, como 
exposições temporárias, pré-
mios, concursos e outras ati-
vidades.

n
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Arnaldo Antunes e Vítor Araújo, 
Buika, Cristina Branco, Cou-

ple Coffee, Duarte, Eskorzo (ESP), 
Fogo Fogo, Joana Espadinha, Maria 
João, O Gajo e as Papoilas do Enxoé, 
João Frade (PT) e Roberto Mendes 
(BR), Segue-me à Capela, SENZA, 
Stereossauro e Batida são nomes 

já confirmados para o Encontro de 
Culturas 2022. 

Entre 10 e 19 de junho, a Câma-
ra Municipal de Serpa promove em 
todas as freguesias do concelho vá-
rias iniciativas no âmbito do Encon-
tro de Culturas, que vão para além 
dos espetáculos musicais. A progra-

mação integra a Oficina do Brincar 
Tum Tum Tá e uma oficina de dança 
afro-cubana, com Marta Puente. 

A Câmara Municipal está a apostar 
na promoção de iniciativas culturais 
descentralizadas em todo o con-
celho, de forma a facilitar não só o 
acesso à cultura por parte da popu-

lação, mas também como forma de 
mostrar o concelho aos visitantes.

Todas as iniciativas são de entrada 
livre. 

A programação completa, sujeita 
a alterações, pode ser consultada 
em www.cm-serpa.pt e Facebook 
Serpa Terra Forte. 

De 10 a 19 de junho 2022

19.º Encontro de Culturas 

Dia 10 de junho, Dia do Cante :: SERPA

18.30 h  Largo de Santa Maria . Serpa

>  Grupo Coral Jovem Os Rama Verde (Vila nova da Baronia, Alvito)

>  Grupo Coral Moços do Penedo Gordo (Beja)

>  Grupo Coral Cantadores de Beringel (Beja)

>  Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa

>  Grupo Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento

>  Grupo Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de Ficalho

>  Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Vale de Vargo

>  Rancho Coral Feminino Papoilas do Enxoé

>  Grupo Coral Feminino Madrigal

>  Grupo Coral Feminino Flores do Chança

>  Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias”

>  Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa

>  Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa

Dia 11 de junho :: BRINCHES

11.00 h  Oficina do Brincar TUM TUM TÁ | Junta de Freguesia

18.00 h  Oficina de dança Afro-cubana, com Marta Puente | Praça da 
República

19.30 h  Concerto com SENZA | Largo do Adro

22.30 h  Concerto com Joana Espadinha | Praça da República

Dia 12 de junho :: PIAS

17.00 h  Oficina do Brincar TUM TUM TÁ | Jardim Público

18.00 h  Oficina de dança Afro-cubana, com Marta Puente | Jardim Público

19.30 h  Concerto com Segue-me à Capela | Rua do Passo (junto à Comissão 
de Festas)

22.30 h  Concerto com Stereossauro | Escola do Ribeirinho

Dia 15 de junho :: VALE DE VARGO

17.00 h  Oficina do Brincar TUM TUM TÁ | Escola Primária

18.00 h  Oficina de dança Afro-cubana, com Marta Puente | Escola Primária

19.30 h  Concerto com O Gajo + Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé | 
Jardim da Igreja

22.30 h  Concerto com Cristina Branco | Largo da Igreja

Dia 16 de junho :: VILA VERDE DE FICALHO

17.00 h  Oficina do Brincar TUM TUM TÁ | Rua do Rossio

18.00 h  Oficina de dança Afro-cubana, com Marta Puente | Rua do Rossio

19.30 h  Concerto com Couple Coffee (BR) | Praça Conde de Ficalho

22.30 h  Concerto com Fogo Fogo | Jardim 25 de Abril

Dia 17 de junho :: VILA NOVA DE SÃO BENTO

11.00 h  Oficina do Brincar TUM TUM TÁ | Jardim de Infância/EB n.º 2 

18.00 h  Oficina de dança Afro-cubana, com Marta Puente | Jardim Público

19.30 h  Concerto com Duarte | Largo da Igreja

22.30 h  Concerto com Eskorzo (ESP) | Praceta D. Mª do Carmo Barroso

Dia 18 de junho :: SERPA

11.00 h  Oficina do Brincar TUM TUM TÁ | Jardim da Biblioteca

19.30 h  Concerto com Maria João - OGRE electric | Musibéria

22.30 h  Concerto com Arnaldo Antunes e Vitor Araújo (BR) | Largo dos 
Condes de Ficalho

Fora de horas  Batida DJ | Castelo 

Dia 19 de junho :: SERPA

14.30 h  Tarde Multicultural “Acolher e Celebrar”. Org.: Rota do Guadiana | 
Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 

18.00 h  Oficina de dança Afro-cubana, com Marta Puente | Jardim da 
Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra

19.30 h  Concerto com João Frade e Roberto Mendes (PT/BR) | Musibéria

22.30 h  Concerto com Buika (ESP) | Largo dos Condes de Ficalho

Concertos em todas as freguesias
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Equipa de intervenção

Câmara apoia 
Bombeiros

A Câmara Municipal de Serpa 
volta a apoiar a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Volun-
tários de Serpa, com um novo 
protocolo que prevê a criação de 
uma segunda equipa de inter-
venção por parte dos Bombei-
ros.  A cerimónia de assinatura 
realizou-se no passado dia 10 
de maio, na sala de sessões da 
Câmara Municipal de Serpa, e 
contou com a presença do Presi-
dente da autarquia, João Efigénio 
Palma, e Domingos Fabela, presi-
dente da Direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Serpa.Novo protocolo assinado

Exercício Fénix decorreu em Serpa

Serviço Municipal de Proteção Civil

Serpa recebeu 
exercício Fénix 

Teve lugar no passado dia 
29 de abril, em Serpa, o Exer-
cício Fénix 2022, promovido 
pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil e 
envolvendo o Centro Coorde-
nação Operacional Distrital, o 
Comando Distrital de Opera-
ções de Socorro de Beja e o 
Serviço Municipal de Proteção 

Civil da Câmara Municipal de 
Serpa. Participaram também 
neste exercício a Proteção Civil 
de Alvito e Aljustrel.

O exercício, cujo posto de 
comando esteve instalado no 
Cineteatro Municipal de Ser-
pa, teve como objetivo treinar 
a resposta de todas as entida-
des envolvidas, nomeadamen-

te GNR, Bombeiros, INEM, SEF, 
ICNF, Forças de Segurança, 
entre outras, perante uma si-
tuação crítica, seja ela um in-
cêndio, acidente ou outra cala-
midade.

João Efigénio Palma, Presi-
dente da autarquia, e Carlos Al-
ves, vice-presidente, deram as 
boas vindas aos participantes.

Eco-Escolas 

“Muros 
com Vida”

Quatro eco-escolas do concelho de Serpa en-
contram-se a participar no projeto “Muros com 
Vida”, coordenado a nível nacional pela Associa-
ção Bandeira Azul da Europa, em parceria com a 
Câmara Municipal de Serpa e envolvendo toda a 
comunidade, com vista a promover a preserva-
ção e valorização dos ecossistemas, através da 
arte urbana.

Consiste na realização de pinturas ao ar livre, 
em muros, dentro do recinto escolar ou em es-
paços afetos ao domínio público municipal, de 
livre acesso e uso coletivo.

As pinturas enquadram-se nos temas propos-
tos para este ano Eco-Escolas “Biodiversidade: 
Preservar e Regenerar” e “Espaços exteriores”, 
podendo integrar ecossistemas como florestas, 
terras agrícolas, zonas húmidas e oceanos. 

A autarquia coordenou o projeto a nível local, 
responsabilizando-se pelas questões logísticas 
e pelo fornecimento de material necessário, e 
poderá atribuir um prémio aos melhores traba-
lhos das suas escolas.

O Projeto “Muros com Vida”, lançado na Déca-
da das Nações Unidas da Restauração de Ecos-
sistemas (2021-2030), tem o objetivo de contri-
buir para alertar e mobilizar a comunidade para 
a prevenção e inversão do processo de degra-
dação dos ecossistemas terrestres e aquáticos, 
com repercussões nas alterações climáticas e 
na extinção de várias espécies. Assenta na im-
portância da rua e do espaço exterior enquanto 
suporte das dinâmicas dos municípios.

Pintura de mural em Pias

Mural em Serpa
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Nos dias 24 e 25 de abril celebrou-se, por todo o concelho, o Dia 
da Liberdade. Torneios de jogos tradicionais, almoços convívio, ar-
ruadas, intervenções alusivas e muita música integraram a progra-
mação das comemorações.

Iniciativas no concelho

25 de Abril 
A(voz) da Puberdade 

Sessões 
nas escolas

Realizaram-se nos dias 11 e 12 de maio, vá-
rias sessões relativas ao projeto A(voz) da Pu-
berdade, integradas no Programa de Apoio à 
Promoção e Educação para a Saúde, destina-
das a turmas do 4.º ano do primeiro Ciclo. As 
sessões tiveram lugar em Pias, Vale de Vargo 
e Serpa e foram promovidas pela Câmara Mu-
nicipal de Serpa. 

Estas sessões, além de terem como objeti-
vo esclarecer dúvidas, celebraram o Dia Inter-
nacional da Higiene Menstrual, assinalado a 
28 de maio. A data foi criada em 2014, por uma 
Organização Não Governamental (ONG), de 
origem alemã (Wash United), com a missão de 
quebrar o silêncio, gerar mais conhecimento 
e educar as meninas sobre a importância de 
uma boa higiene íntima no período menstrual.

O dia é celebrado em todo o mundo e tem 
sido uma oportunidade para se abordar a saú-
de, o estigma e os constrangimentos associa-
dos à menstruação. A falta de produtos mens-
truais e de condições de saneamento em 
muitas escolas são, segundo as organizações 
internacionais, motivos para o absentismo es-
colar, o que coloca meninas e mulheres em 
situação de vulnerabilidade e desigualdade. A 
Unicef estima que uma em cada 10 meninas 
falte à escola durante a menstruação.

As crenças e o desconhecimento sobre 
esta fase importante do desenvolvimento das 
crianças ainda são obstáculos à saúde íntima, 
pelo que as ações de informação e sensibi-
lização são importantes meios de esclareci-
mento para a aceitação, a compreensão e a 
gestão da menstruação na vida das meninas.

As sessões tiveram lugar em Pias, Vale de Vargo e Serpa

Entrega de material informativo aos alunos

Intervenção do Presidente, João Efigénio Palma, na cerimónia

Arruada em Serpa, pela Filarmónica Amizade Visconde

Arruada em Brinches, pela Sociedade Filarmónica Corvalhense

Passeio em Brinches

Hastear da bandeira

Músicas da Liberdade, em Vale de Vargo

Concerto Vozes de Abril, em Serpa
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Encontro técnico

Pelo Clima e a Água  

Fazer do livro uma Festa!

FLiS – Festa do Livro

Francisco Godinho, vereador 
da Câmara Municipal de Serpa, 
com o pelouro do ambiente, 
participou no I Encontro Técnico 
da Rede de Câmaras Municipais 
do Alentejo pelo Clima e a Água, 
que teve lugar no Alandroal, no 
dia 16 de maio.

Subordinado ao tema “Gestão 
e reabilitação de redes de abas-
tecimento de água e controlo 
de perdas”, este encontro foi 
promovido pela Agência Portu-
guesa do Ambiente, em parceria 
com a Associação de Defesa do 
Património de Mértola (ADPM).

A Câmara Municipal de Serpa 
contribuiu com uma apresenta-
ção sobre os projetos em curso 
na área dos sistemas públicos 
de abastecimento de água e 
melhoria da eficiência dos mes-
mos.

n

À data de fecho desta edi-
ção do SI ultimam-se os 

preparativos para a FLiS – Festa 
do Livro de Serpa, que se rea-
lizou de 27 a 29 de maio, e da 
qual se dará conta no próximo 
boletim municipal.

A realizar na Biblioteca Muni-
cipal Abade Correia da Serra e 
espaço exterior, trata-se de uma 
festa de três dias, cheios de ativi-
dades que andam de braço dado 
com o livro e a leitura, dirigidas a 
públicos de todas as idades.

Este ano, a programação da 

FLiS desenvolve-se em torno 
do tema “Água”, que agrega as 
atividades das bibliotecas inte-
gradas na Rede de Bibliotecas 
associadas à Comissão Nacio-
nal da Unesco, bem como dos 
projetos em torno da susten-
tabilidade que ligam escolas e 
autarquias na rede Eco-Escolas. 
Trata-se assim de uma oportu-
nidade para conhecer projetos 
que sensibilizam para a respon-
sabilidade ambiental e social 
e motivam para a mudança de 
comportamentos, contribuindo 

para observar o mundo com um 
olhar crítico, de forma simples e 
bem-disposta. 

A programação da FLiS inclui 
igualmente teatro, música, his-
tórias e contos, oficinas, jogos 
entre muitas outras iniciativas, 
destinadas a miúdos e graúdos. 

Organizada pelo Município de 
Serpa, no âmbito do Plano Mu-
nicipal de Combate ao Insucesso 
Escolar no concelho de Serpa, 
é co-financiada pelo Programa 
Operacional Alentejo 2020, Portu-
gal 2020, Fundo Social Europeu.

Encontro Técnico da Rede de Câmaras Municipais do Alentejo pelo Clima e a Água

Guia dos Museus

Ovibeja 
palco da 
apresentação  

A realização da Ovibeja foi o momento es-
colhido para a apresentação do Guia de Mu-
seus do Baixo Alentejo.

Trata-se de uma brochura produzida pela 
Cimbal e pela Rede de Museus do Baixo 
Alentejo, das quais o Município de Serpa faz 
parte, e na qual podem ser consultados to-
dos os museus da região que fazem parte 
desta rede. 

Serpa está representada pelo Museu do 
Cante, Centro Interpretativo do Queijo, Mu-
seu de Etnografia, Museu de Arqueologia, 
Antiga Fábrica de Moagem, Igreja Velha de 
São Jorge (Vila Verde de Ficalho), Vila Roma-
na da Cidade das Rosas, Galeria de Arte Con-
temporânea e Museu do Relógio.

Odete Borralho, vereadora com o pelouro 
da Cultura, esteve presente no lançamento 
deste Guia dos Museus do Baixo Alentejo e 
visitou o stand oficial da Câmara Municipal de 
Serpa, durante a emissão especial do progra-
ma “Cante Vivo”, que contou com a presença 
de vários grupos corais do País.

A vereadora Odete Borralho visitou o stand do Município

Apresentação do Guia dos Museus
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Encontro nacional

Clube 2 Cavalos
Serpa acolheu mais um 

encontro do Clube 2CV/
Dyane Portugal, no final do pas-
sado mês de abril. Centenas de 
viaturas de outro tempo marca-
ram presença em Serpa, num 
encontro que teve lugar no Par-
que de Feiras e Exposições.

Um salão de automóveis 
clássicos, um passeio ao rio 
(Brinches) e muitas outras ini-
ciativas marcaram este ani-
mado encontro que trouxe a 
Serpa mais de 200 entusiastas 
dos famosos dois cavalos e das 
Dyanes.

João Efigénio Palma, Presi-
dente da autarquia, e Carlos Al-
ves, vice-presidente, marcaram 
presença neste encontro.

18.º Aniversário 

Papoilas 
do Enxoé  

O Grupo Coral Feminino “Papoilas do En-
xoé” comemorou, no dia 24 de abril, mais um 
aniversário, no Salão Polivalente de Vale de 
Vargo. Coincidente com as celebrações do 25 
de Abril, a iniciativa contou, como não poderia 
deixar de ser, com muito Cante Alentejano. Presidente e vice-presidente marcaram presença

Concertos

Música clássica 
ao vivo

O Grupo de Cordas do Con-
servatório Regional do Baixo 
Alentejo deu, no mês de maio, 
dois concertos no nosso con-
celho. O primeiro, teve lugar 
no dia 15, na Igreja Matriz de 

Pias, e o segundo no dia 29, na 
Igreja Matriz de Vila Nova de 
São Bento. Em ambos foram 
interpretadas obras de Wolf-
gang Amadeus Mozart, Ernani 
Aguiar e Astor Piazzola.

Integrados no âmbito do 
Festival BA - Cultura em Rede 
do Baixo Alentejo, foram or-
ganizados pela Cimbal, com o 
apoio do Município de Serpa.

n

Concerto realizou-se na Igreja de Pias 

Dia Internacional 
dos Museus

Agricultores 
e Pastores 
do Passado 

Com o intuito de assinalar o Dia Internacional 
dos Museus, o Município de Serpa organizou a 
iniciativa “Agricultores e Pastores do Passado”, 
nos dias 18 e 21 de maio.

Tratou-se da realização de quatro visitas guia-
das, gratuitas, às coleções do Museu Municipal 
de Arqueologia, centradas no espólio relacio-
nado com a atividade agrícola, no concelho de 
Serpa, ao longo dos tempos, desde o seu início 
no Neolítico, até ao período islâmico.

Visitantes colocaram questões sobre o espólio em 
destaque 
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Agenda

Festas 
em junho 
» Festa de Santo António

Dia 18 de junho. Vila Verde de Ficalho
Org.: Comissão de Festas de Stº António

» Marchas e Santos Populares
De 23 a 29 de junho. Concelho
Movimento Associativo, com o apoio das 
Juntas e Uniões de Freguesia e da Câmara 
Municipal de Serpa 

» Jordões em Pias
De 24 a 29 de junho. Pias 
Org.: Particulares, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Pias 

Nossa Senhora 
de Fátima 

Festa em 
A-do-Pinto

Realizou-se, de 13 a 15 de maio a festa em 
Honra de Nossa Senhora de Fátima, na locali-
dade de A-do-Pinto, organizada pela Comis-
são de Festas local. 

No dia 13 realizou-se a procissão das velas 
em Honra de Nossa Senhora de Fátima, se-
guida de baile com Tiago Catarino; no dia 14 
uma arruada com o grupo de bombos Além 
Ritmo, precedeu o baile com Manuel João e 
o espetáculo de variedades com Nikita; no 
último dia de festa decorreu a procissão em 
honra de Nossa Senhora de Fátima e a encer-
rar as festividades realizou-se um espetáculo 
musical com o grupo musical O Cruzeiro.

Baal 17 estreia peça

Teatro em Serpa

“Sete Canções Órficas”, de 
Francisco Luís Parreira, com 
coprodução da Baal17 com a 
Cia. JGM, esteve em exibição 
no Cineteatro Municipal de 
Serpa, de 6 a 8 de maio. 

Após a estreia em Serpa, a 
peça Teatro Ibérico esteve em 
palco em Lisboa, de 11 a 14 e 

de 18 a 21 de maio, e estará no 
Teatro-cine Torres Vedras, no 
dia 3 junho. 

O mito de Orfeu serviu como 
ponto de partida “para uma 
obra que interroga de forma 
prosaica o nosso tempo. É uma 
peça sobre o encontro e o tem-
po de vida que temos e o que 

fazemos com ele. Um poeta 
hoje como ontem quer fazer 
dançar as pedras, as árvores, 
os corpos. E interroga-se so-
bre as suas palavras e os seus 
gestos. Cria passagens entre o 
mito e a vida comum, despoe-
tizada, sem mistério em que 
vivemos”, refere a Baal 17.

A peça foi muito aplaudida

Musibéria

Oficinas e 
espetáculos

Andresa Soares apresentou 
no dia 7 de maio, no auditório 
do Musibéria, “Situações suave-
mente políticas”. 

Tratou-se do projeto de criação 
de duas performances, “Produ-
ção” e “Peixeco”, que implicaram 
a participação do público, tendo 
resultado numa apresentação 
muito dinâmica, que permitiu 
aos espetadores problematizar 
e partilhar as suas conceções 
sobre empatia, obsessão pelo 

material, a valorização relativa da 
vida humana, os dilemas ecoló-
gicos, a relação do prazer com a 
aceitação, os sistemas de produ-
ção e a exaustão provocada pela 
reprodutibilidade massiva. 

No dia 11 de maio realizou-se 
uma oficina de dança, orientada 
por Pedro Ramos, intitulada Cor-
po Criação, destinada a crianças 
dos 8 aos 10 anos de idade. A 
iniciativa resultou do cruzamen-
to entre a prática de Yoga, Dan-

ça e a Ecologia Profunda.
João Afonso apresentou o seu 

novo projeto musical, “Livros”, 
no dia 14, acompanhado por Mi-
guel Fevereiro e António Pinto 
nas guitarras. Gravado no Estú-
dio de Som Musibéria, o cantau-
tor musicou diversas obras de 
literatura clássica, numa edição 
livro/CD de 70 páginas, que 
conta com os contributos de 
notáveis artistas plásticos, fotó-
grafos e escritores portugueses.

Iniciativas religiosas foram muito participadas 

©
 F

ab
ri

ce
 Z

ie
g

le
r 



10 | Serpa Informação | junho 2022

cultura

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Moeda em liga de cobre,
cunhada em Mértola
(Myrtilis)

A Peça do Mês de junho, do Museu Municipal de 
Arqueologia, corresponde a uma moeda de época 
romana, cunhada em Mértola, então designada Myr-
tilis, e simboliza a integração destes territórios no 
mundo romano. 

São várias as cidades indígenas da Península Ibé-
rica que começam a cunhar moeda, face ao contacto 
regular com comerciantes romanos. Com a expan-
são romana para estes territórios, as autoridades de 
Roma criam novas colónias e municípios que tam-
bém passam a cunhar moeda. 

Entre as primeiras cidades, no atual território por-
tuguês, que começaram a produzir moeda a partir 
dos séculos II a I a.C., encontram-se localidades 
como Ebora (Évora), Ossonoba (Faro), Pax Julia (Beja), 
Myrtilis (Mértola), em que este exemplar terá sido 
cunhado, e também Sirpens (Serpa).  Estas moedas 
ibéricas serviam sobretudo para os mercados locais 
e estavam ligadas à exploração de recursos natu-
rais, razão pela qual ostentam elementos ligados ao 
mar e à terra, como peixes e espigas, entre outros. 

Esta moeda apresenta numa face a espiga com a 
inscrição (L)ADE, sigla com o nome do magistrado (tal-
vez Lucius Apuleius Decianus, Lucius Apius Decius ou 
Decimus), na outra observa-se a imagem de um atum, 
e por baixo as letras MVRTI (Mvrtilis = Myrtilis). 

Moeda em liga de cobre, cunhada em Mértola (Myrtilis) entre o 
séc. II e I a.C. (proveniência desconhecida).
Museu Municipal de Arqueologia

O Rancho tem tido uma agenda muito preenchida 

Rancho de Cantadores

Promoção do Cante 
Alentejano

O Rancho de Cantadores de Aldeia 
Nova de São Bento tem vindo a organizar 
e a participar em várias de iniciativas, re-
presentando o Cante Alentejano e dando 
a conhecer este património identitário do 
Alentejo. 

As Grandes Jornadas do Cante Alen-
tejano, organizadas pelo próprio Rancho, 
que se realizaram no Porto, na Casa da 
Música, no dia 29 de março, e nos dias 1, 
2 e 3 de abril em Lisboa, no Centro Cul-
tural de Belém. Todas as apresentações 
tiveram lotação esgotada.

No dia 16 de abril, o Rancho atuou no 
Panteão Nacional e na Casa do Fado, em 
Lisboa, no âmbito de uma homenagem 
ao Cante, Fado e Morna, três expressões 
Património Imaterial da Humanidade.  No 
dia 17 o Rancho participou no Cortejo 
Histórico e Etnográfico, no dia 6 de maio 
atuou no Coliseu do Porto, e no dia 20 de 
maio no Coliseu de Lisboa. 

No dia 25 de junho, irá atuar no Rock in 
Rio Lisboa, acompanhados pelo músico 
António Zambujo.  

n

Inaugurou no passado dia 29 de abril, 
no Museu do Cante, em Serpa, uma ex-
posição de fotografia da autoria de Luís 
Ferreira Alves, reconhecido fotografo 
portuense de arquitetura, que contou 
com a presença de Odete Borralho, ve-
readora com o pelouro da cultura.

Co-organizada pela Câmara Munici-
pal de Serpa e pela Cariátides Cultura, 
a mostra composta por 36 fotografias 
que retratam o Alentejo dos anos 50, 
mais precisamente a localidade de Pe-
roguarda. A exposição esteve patente 
até 29 de maio.

Museu do Cante

Exposição 
de fotografia 

36 fotografia estiveram em exposição
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Cooperação Transfronteiriça

Serpa presente 
nas jornadas Poctep

A Câmara Municipal de Serpa 
esteve presente nas jornadas 
do programa Poctep (Progra-
ma Operativo de Cooperação 
Transfronteiriça Espanha – Por-
tugal - Interreg V A), que decor-
reram em Aracena, no dia 26 de 
abril.

A participação de Serpa ser-
viu para apresentar, em conjun-
to com os parceiros do Ayunta-
miento de Aracena, os objetivos 
e o ponto de situação do projeto 
FORTours II.

No âmbito do FORTours II, 
a Câmara Municipal de Serpa 
encontra-se a desenvolver um 
projeto de reabilitação da Ata-
laia da Torre, uma torre de vigia 
de época medieval relacionada 
com o sistema de defesa do 
Castelo de Serpa.

As jornadas serviram ainda 
para apresentar aos represen-
tantes da Comissão Europeia 

e às estruturas de gestão do 
Poctep, outras ações de coo-
peração transfronteiriça, como 
o Projeto Território Hospitalário 
que promove a história me-

dieval comum da Raia, através 
de diversas iniciativas, como a 
criação de uma rota cultural, de 
suportes digitais ou de eventos 
turísticos.

Artigo científico

Lápide 
romana 

Um artigo científico sobre uma lápide fu-
nerária romana, inédita, proveniente da Her-
dade da Abóbada (União das Freguesias de 
Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo), foi 
publicado na revista “Ficheiro Epigráfico”, da 
Universidade de Coimbra. A lápide, referente a 
uma placa funerária do século II d.C., é dedi-
cada pela mãe, de nome Sência Avita, ao seu 
filho. Esta peça poderá pertencer a um peque-
no cemitério familiar existente na Herdade da 
Abóbada, de onde são conhecidos diversos 
vestígios relacionados com uma quinta senho-
rial de época romana. 

Esta lápide, agora dada a conhecer, integra 
as reservas do Museu Municipal de Arqueolo-
gia de Serpa, ao abrigo de um protocolo de ce-
dência com a Direção Regional de Agricultura 
do Alentejo, celebrado em 2014, no âmbito do 
projeto de requalificação do Museu. O proto-
colo incluiu a doação de diversos materiais ar-
queológicos da Herdade da Abóbada, caben-
do à Câmara Municipal de Serpa desenvolver 
os esforços para a sua valorização, salvaguar-
da e estudo.

Serpa apresentou os objetivos e o ponto de situação do projeto FORTours II

24 de abril

Dia Europeu 
da Cultura Megalítica
O Dia Europeu da Cultura 

Megalítica assinalou-se 
a 24 de abril, para divulgação e 
valorização do património me-
galítico.

Este importante património 
está relacionado com a profunda 
ligação religiosa entre as comu-
nidades humanas da pré-história 
recente, dos períodos Neolítico 

e Calcolítico, e a natureza, en-
contrando expressão em cons-
truções como as antas ou dol-
mens e os menires.

A região do Alentejo possui 
uma vasta quantidade e diver-
sidade de importantes monu-
mentos megalíticos, que for-
mam a mais antiga arquitetura 
da Europa. 

No concelho de Serpa co-
nhecem-se doze monumentos 
megalíticos, desde tholos e an-
tas (monumentos funerários), 
como os identificados nos sítios 
de Monte da Velha 1 e 2, em Vila 
Verde de Ficalho, ou em Centirã, 
em Brinches, entre outros, e me-
nires (monumentos cerimoniais), 
como os de Monte das Cortes 1 
(Brinches) e Aldeia de Testudos 
(antiga freguesia de Santa Maria).

Menir decorado com “covinhas” (Monte das Cortes 1, Brinches)

Turismo  

Promoção 
de Serpa  

Serpa recebeu, no dia 13 de maio, uma visita 
de turistas da América do Norte, integrada um 
conjunto de pacotes turísticos, a realizar até 
final de 2022, comercializados por um ope-
rador turístico americano e que incluem uma 
passagem pela cidade de Serpa.

Com a designação Luxury Gold, e um per-
curso que passa por Barcelona, Sevilha e Lis-
boa, tem como objetivo dar a conhecer Serpa, 
o Cante Alentejano e outras marcas deste ter-
ritório aos turistas oriundos dos Estados Uni-
dos e Canadá.

Grupo de turistas americanos no Museu do Cante
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Futebol Clube de Serpa 

Manutenção 
no Campeonato 

O Futebol Clube de Serpa ga-
rantiu a manutenção no Cam-
peonato de Portugal, na cate-
goria de seniores masculinos, 
no dia 8 de maio, na última jor-

nada, ao empatar a dois golos 
com o FC Barreirense, organiza-
do pela Federação Portuguesa 
de Futebol.

O Município de Serpa en-

dereça os seus parabéns ao 
Clube pela manutenção no 
Campeonato, e deseja con-
tinuação de bons resultados 
desportivos.

Campeonato Regional  

Tudo a rolar 
para o SCSPA  

O Sport Clube de Serpa – Patinagem Artística 
participou no Campeonato Regional (Alentejo e 
Algarve) de Solo Dance - Patinagem Artística, 
que se realizou no passado sábado, 7 de maio, 
em Leiria. Participaram também no campeonato 
o Clube de Patinagem de Albufeira, a Associação 
Recreativa Patinagem Albufeira e Sport Clube 
Mineiro Aljustrelense.

O clube serpense destacou-se pelos bons 
resultados. Obteve o 3.º lugar por equipas; em 
cadetes, Mariana Rodrigues obteve o 2.º lugar e 
Maria Ana Maurício o 3.º lugar; em juvenis, o 1.º 
lugar e o título de Campeã Regional foi arrecada-
do por Beatriz Fetcu, e Mariana Teixeira alcançou 
o 2.º lugar. 

Prémio ficou em casa

Rali Flôr do Alentejo 
– Cidade de Serpa 

Carlos Martins e Daniel Ama-
ral foram os vencedores da XIII 
edição do Rali Flôr do Alentejo 
– Cidade de Serpa, que se rea-
lizou nos dias 14 e 15 de maio, 
no nosso concelho. 

Na cerimónia de entrega de 
prémios estiveram presentes 
João Efigénio Palma, Presiden-

te da autarquia, e Carlos Alves, 
vereador com o pelouro do 
desporto. 

A prova, com 31 equipas ins-
critas, contemplou um total de 
61,7 quilómetros, divididos por 
sete provas especiais de clas-
sificação, realizadas nas loca-
lidades de Serpa, A-do-Pinto, 

Vale Covo e Santa Iria.
Organizado pela Secção de 

Motorismo da Sociedade Artís-
tica Reguenguense, o Rali Flôr 
do Alentejo - Cidade de Serpa 
contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa.

n

Equipa serpense obteve bons resultados no campeonato 

Vencedores receberam prémios

CCP Serpa Andebol 

Manutenção
O Centro de Cultural Popular de Serpa ga-

rantiu a manutenção no campeonato da 2ª 
Divisão Nacional de Andebol.

A equipa deslocou-se a Queijas, no dia 21 
de maio, onde defrontou o GM 1º dezembro, 
vencendo a equipa do concelho de Oeiras 
por 27-28, garantindo a duas jornadas do fim 
da 2.ª fase a manutenção na competição.



junho 2022 | Serpa Informação | 13

desporto
Taça do Distrito 
de Beja

Jovens 
de Brinches

A Associação de Jovens de Brinches dis-
putou, no dia 13 de maio, a final da taça do 
distrito de Beja de seniores masculinos de 
futsal, frente GDC Baronia, campeão distrital, 
que renovou o título ao vencer a equipa brin-
chense por 3-1. 

O Município de Serpa felicita a Associação 
pelo percurso e deseja muito sucesso des-
portivo. 

Vamos conhecer o concelho… a pé

Pelos Caminhos 
do Contrabando

No dia 8 de maio rea-
lizou-se uma cami-

nhada, “Pelos Caminhos do 
Contrabando”, na zona de Vila 
Verde de Ficalho, na qual par-

ticiparam 60 caminhantes.
Realizada no âmbito do pro-

grama municipal “Vamos co-
nhecer o concelho… a pé”, foi 
organizada pelo Município de 

Serpa e contou com o apoio 
das Juntas e Uniões de fregue-
sia do concelho. 

n

A dificuldade de alguns troços não desanimou os participantes 

Ultra endurance

BikingMan 
passa a Serpa

Portugal recebeu, no passa-
do dia 2 de maio, a prova de 
abertura do Campeonato do 
Mundo BikingMan, uma das 
provas mais duras do mundo 
em bicicleta. Trata-se de uma 
prova de ultra endurance, reco-
nhecida mundialmente, que é 
seguida pela Redbull TV.

Os atletas passaram por Ser-
pa nesse dia, entrado pela ro-
tunda do Cante, com passagem 
pela Avenida Nossa Senhora de 
Guadalupe, Rua de Mértola, 
Rua da Ladeira e saída pela ro-
tunda dos Bombeiros, em dire-
ção a Brinches, seguindo para a 
Mina da Orada e Moura.

A etapa em Portugal denomi-
nada Bikingman Portugal #4 e 
os cerca de 120 atletas inscri-
tos, de várias nacionalidades, 
devem realizar aproximada-

mente 1 000 quilómetros, num 
limite máximo de 120 horas, em 
cinco dias.

n

Passagem pela cidade

Ténis de Mesa 

Vitórias 
a somar

Neste ano em que se comemoram 40 anos 
ininterruptos de Ténis de Mesa em Serpa a 
Sociedade Luso União Serpense terminou o 
Campeonato Nacional da II Divisão de Hon-
ra num excelente quarto lugar, atrás de CTM 
Câmara Lisboa, Top Spin de Sintra e Vitória 
de Setúbal e à frente de Benfica, Sporting B 
e Goliaz de S. Brás de Alportel e ganhou o 
direito de na próxima época disputar nova-
mente esta prova pelo 25.º ano consecutivo, 
o que a torna a equipa nacional com mais 
participações seguidas nesta divisão. Parti-
ciparam neste campeonato os atletas João 
Bentes, Edilson Rodrigues, Amadeo Asensio 
e José Brasil. 

Terminou também o Campeonato Regional 
de Equipas Seniores da ATM Évora tendo a 
equipa B do Luso Serpense constituída pe-
los atletas João Trindade, Carlos Nunes, João 
Furão, Tiago Ventura e Ruben Zhang arreca-
dado o título de campeão logo seguido do 
Externato António Sérgio A de Beringel, S. 
Pedrense de Arraiolos, Vendas Novas, Ext. 
Ant. Sérgio C, Ext. Ant. Sérgio B, Montemor e 
Vianenses B.  

Igualmente terminou o Campeonato Na-
cional da II Divisão onde participou mais uma 
equipa de Serpa. Neste caso foi a Casa do 
Povo de Serpa que, como o Luso Serpense, 
também realizou uma excelente época. O tí-
tulo de campeão foi para o Lagos, o segundo 
lugar foi para o Boa Hora e o terceiro lugar 
foi para a CP Serpa. Atrás da equipa alente-
jana ficaram CTM de Setúbal, Academia 8 de 
Janeiro, CTM Lisboa, Vianenses, Vitória de 
Setúbal B, Torrense e Leões de Porto Salvo. 
Os atletas de Serpa que participaram nes-
ta prova foram João Mourão, Tiago Mourão, 
Luís Cuiça, Miguel Lampreia, António Bentes 
e José Bentes. 
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Dados meteorológicos de 18 de abril a 16 de maio

Serpa Pias Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 33,2°C 33,7°C 33,6°C

Temperatura mínima 7,1°C 6,9°C 5,6°C

Precipitação total acumulada 14,6 mm 3,2 mm 45,0 mm

Serpa

Instalação de fonte 
na Praça da República

No âmbito do Aviso Poseur 
- 08-2019-11, que se destina 
a apoiar projetos de demons-
tração em matéria de adapta-
ção às alterações climáticas e 
disseminação de boas práti-
cas, o Município apresentou a 
candidatura “Serpa Terra For-
te no Ambiente: Adaptação às 
Alterações Climáticas”. Assim, 
no dia 16 de maio, iniciaram-
-se as intervenções de retira-
da de pavimento e mobiliário 
urbano, assim como as esca-
vações para instalação dos 
sistemas hidráulicos, na Praça 
da República, com vista à ins-
talação de repuxos de água e 
floreiras, integradas na ação 
“Renaturalização Urbana e 

Introdução de Soluções com 
base de natureza”.

Para tal, o projeto prevê a 
instalação de repuxos progra-
máveis, em duas linhas, utili-
zando recirculação de água, 
associando ainda a existência 
de bancos ladeados por flo-
reiras para embelezamento e 
aumento da área de vegeta-
ção na praça.

Tendo em conta que se tra-
ta de água recirculável, será 
instalado, na casa das máqui-
nas, um sistema de tratamen-
to de águas.

Estas intervenções têm 
como objetivo a criação de 
condições climatéricas mais 
favoráveis à circulação de 

pessoas durante os meses de 
maior calor, contrariando as-
sim o efeito de ilha de calor.

MOÇÃO
De Abril a Maio

Ainda há poucos dias comemorámos o 25 de Abril, sem 
dúvida a mais marcante data da nossa história coletiva. 
Foi a Revolução que abriu caminho a transformações so-
ciais que, até então, só uns poucos acreditavam, mas foi 
pela força e resistência destes que a Liberdade chegou. 
Vivíamos tempos sombrios onde a pobreza imperava, 
arrastados para uma guerra injusta, como todas, sem a 
esperança que Abril veio trazer.
Com o 25 de Abril revolveu-se a vida no País e, por isso 
mesmo, não há faceta ou pormenor que o resumam – a 
revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explo-
são de liberdade, é certo, mas que não perduraria se, de 
imediato nuns casos, noutros a breve trecho, não impri-
misse em todos os demais aspetos da vida a marca que 
lhe garantiu e garante sustentação.
Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistên-
cia antifascista, de uma abnegada dedicação à luta pela 
democracia e liberdade de comunistas e de outros de-
mocratas, de uma intensa luta de massas da classe ope-
rária, da juventude, do povo. 
A Constituição Portuguesa fruto da revolução trouxe 
com ela os direitos a saúde, educação e habitação, mas 
sobretudo consagrou diretos e dignidade aos trabalha-
dores. Tornando-se na carta para o desenvolvimento de 
Portugal que todos temos o dever ético de defender e 
fazer cumprir.
O Poder Local democrático como uma das conquistas 
de Abril, concretizando um processo libertador, desde 
logo ao desmantelar e substituir os centros de poder em 
que a força e a ação do passado fascista assentavam. 
Mas falta cumprir a criação de regiões administrativas 
completando assim o edifício do poder local com o nível 
regional a par dos municípios e freguesias.
Urge valorizar o poder local hoje ameaçado, pelo sub-
financiamento, pela sua descaracterização por via da 
transferência de encargos, pela ingerência tutelar, pela 
instrumentalização que o reconduz, em parte, a mero 
executor técnico das opções de terceiros. 

Se o 25 de Abril foi um elemento fulcral para Portugal, 
também o 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhado-
res, continua vivo e atual, constituindo a expressão mais 
vibrante da solidariedade, da luta dos trabalhadores pe-
los seus direitos, pelo progresso, justiça social e pela Paz.
A profunda crise económica e social, a que o mundo as-
siste, agravou a exploração dos trabalhadores e a degra-
dação dos seus direitos.
Este é o tempo de combater o desemprego, a preca-
riedade, os baixos salários e pensões. As melhorias nas 
condições de trabalho excluindo praticas discriminató-
rias, a extinção das diferenças salariais por género e os 
horários compatíveis com a vida pessoal são exemplos 
do caminho que devemos percorrer.
O reforço dos direitos dos trabalhadores é valorizar o 
país, criar políticas de emprego justas, é reforçar a pro-
dução nacional. A subida do custo de vida motivada pela 
especulação assente nos acontecimentos mundiais tem 
que ter um reflexo no aumento generalizado dos salá-
rios. 
É urgente lutar pela defesa da dignidade do trabalhador 
e do valioso património civilizacional constituído em Li-
berdade e em Democracia.

A Assembleia Municipal de Serpa delibera:
1. Saudar o 48.º aniversário do 25 de Abril e o inestimável 
património de transformações económicas, sociais, cul-
turais e políticas que o materializam;
2. Pugnar pela defesa dos direitos conquistados pelos 
trabalhadores, através da revolução de Abril; e, na pas-
sagem por mais um 1º de Maio, reconhecer e manifestar 
apoio às suas lutas por uma sociedade mais justa;
3. Manifestar a sua total solidariedade para com os tra-
balhadores, desempregados e restantes cidadãos que 
hoje se deparam com uma situação de incerteza decor-
rente da crise global;
4. Reafirmar o espírito de serviço público que, há 48 
anos, animou aqueles que tomaram nas suas mãos a 
condução das políticas locais a benefício das popula-
ções e cuja ação deixou marca indelével no Poder Local;
5. Defender o Poder Local Democrático, a sua autonomia 
e capacidade de realização, reafirmando Abril em cada 
dia de trabalho e de luta;
6. Exigir a criação das regiões administrativas sem mais 
delongas e processos dilatórios; 
7. Dar concretização ao processo de reposição das fre-
guesias liquidadas.

Serpa, 28 de Abril de 2022 

Os eleitos da CDU
Moção apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão da 
Assembleia Municipal de Serpa, realizada no dia 28 de 
abril de 2022 e aprovada, por maioria, com 4(quatro) votos 
contra dos eleitos do PSD e CHEGA, 9 (nove) abstenções 
dos eleitos do PS e 13 (treze) votos a favor dos eleitos da 
CDU.

Vila Verde de Ficalho

Requalificação 
da Rua do Outeiro 

A Câmara Municipal de Ser-
pa iniciou a requalificação da 
Rua do Outeiro, em Vila Verde 
de Ficalho, no dia 9 de maio.

Trata-se da segunda fase 

da obra, que incluiu a requali-
ficação da Rua da Bica, entre-
tanto já concluída.

Para esta obra, na Rua do 
Outeiro, o investimento pre-

visto é de 71 194,19 euros e 
contempla a reformulação 
das redes públicas de águas 
e esgotos e a repavimentação 
do arruamento.

Obra decorre a bom ritmo
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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 junho realiza-se uma reunião pú-
blica da Câmara Municipal, no dia 22, pelas 
17.30 horas, em Santa Iria, no Centro Cultural 
de Santa Iria. 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 a 03 | Farmácia SERPA JARDIM

04 a 10 | Farmácia CENTRAL

11 a 17 | Farmácia SERPA JARDIM

18 a 24 | Farmácia CENTRAL

25 a 30 | Farmácia SERPA JARDIM

Serpa

> Iluminação cénica das muralhas, 
requalificação

> Rua da Fonte Santa, reparação de lajetas

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Praça da República, instalação de repuxos

> Rua Serpa Pinto, reposição de calcada

> Zona de Atividades Económica, arranjo 
de base para contentores

> Loteamento Soiserpa, execução de 
passeios

> Biblioteca Municipal, pintura de exterior

> Estaleiro Municipal, requalificação

> Reparação de caminhos

> Reparação de calçada

Vila Verde de Ficalho

> Rua do Outeiro, requalificação e 
intervenção em linhas de água

> Rua Becos do Carril, intervenção em 
linhas de água

> Reposição de asfalto 

Concelho
> Poda de árvores

> Execução de ramais de água e 
saneamento

> Colocação de portinholas

Brinches
> Reparação de calçada

> Reparação de asfalto

Pias
> Rua 1.º de Dezembro e Rua Pedro 

Alvares Cabral, requalificação

> Caminho Municipal 1040 (Estrada da 
Pipa), execução de linhas de água

> Reparação de caminhos

Vila Nova de São Bento

> Bairro 1.º de Maio, beneficiação do 
espaço público

> Reparação de calçada

> Reposição de asfalto

Vale de Vargo

> Vários arruamentos, reposição de asfalto

A-do-Pinto

> Vários arruamentos, reparação de asfalto 
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

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

>  Exposição “Plasticus Maritimus” de Ana Pêgo
 De 27 maio a 1 de julho

>  Exposição “Além o Alentejo” . Desenhos de Margarida de Araújo
 De 27 de maio a 25 de junho 

>  Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
    Dias 2, 9, 16, 23 e 30  .  12.00 horas . Facebook SerpaTerraForte

>  Comemorações do Dia da Criança na Biblioteca . Mediação de leitura, jogos 
tradicionais e puzzles

    Dia 4 . 10.00 h às 12.00 h . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

>  Mãos na Massa . Oficina “A invasão”
    Dia 11 . das 10.30 h às 12.30 h
>  Gomos de Tangerina . Mediação de leitura
    Dia 11 . às 11.00 h . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

>  Chá das Cinco . Clube de Leitura 
    Dia 14 .  17.00 horas . Inscrições através do telefone 284 540 290

 Org.: Academia Sénior e Câmara Municipal de Serpa

>  Tertúlia de Palavras . Contos tradicionais, poesia, música, humor, 
    artes e histórias de vida

 Dia 15 .  15.30 horas
>  Cá Dentro . Vamos explorar as emoções? .  Mindfulness para crianças dos 4 aos 10 anos
    Dia 18 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição

  Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

>  “Comemorações do Centenário da Travessia do Atlântico Sul, realizado por 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral” . Exposição bibliográfica 

    De 28 de junho a 16 de julho . Visitável das 10.00 h às 13.00 h e das 14.30 h – 19.00 h

Festa de encerramento do ano letivo . CONCELHO
De 30 de maio a 5 de junho . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Jornadas da Biodiversidade . SERPA
Dia 3 . Musibéria . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

MUSEU DO CANTE . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

>  Exposição “Alentejo Mayor” . Fotografias de José Cabrita Nascimento
    De 3 de junho a 31 de julho . Galeria de Exposições Temporárias

Cante Vivo . SERPA
Dia 4 .  das 11.00 h às 12.00 h . Mercado Municipal de Serpa
Com a participação do Grupo Coral e Etnográfico os Camponeses de Pias
Org.: Câmara Municipal de Serpa

XIX Encontro de Culturas - musibéria . CONCELHO
De 10 a 19 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Cantares do Alentejo. SERPA
Dia 25 . 21.00 horas . Cineteatro Municipal de Serpa
Com Bracara Augusta Guitar Trio, Grupo Coral e Etnográfico os Camponeses de Pias e Grupo 
Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa. 
Temas para trio de guitarras clássicas, inspirados em Cante Alentejano, criados pelo maestro 
Fernando C. Lapa
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Jornadas Europeias de Arqueologia . SERPA
Dias 18 e 19 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

DESPORTO
Dia do Atletismo . CONCELHO
Dia 1 . 18.00 horas: Pias/Brinches e Vale de Vargo – Dias do Atletismo e 
Miniolimpíadas . Atividade desenvolvida em parceria com a Associação de Pais da 
Escola Básica de Pias . Parque Desportivo de Pias

Dia 2 . 9.45 horas: 1.º ciclo de Vila Nova de São Bento, Vila Verde de 
Ficalho e A-do-Pinto . Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento
Org.: Câmara Municipal de Serpa e Associação de Atletismo de Beja

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 4 – 15.00 h – CCP Serpa – Costa D’Oiro – SUB 18

FUTEBOL. CONCELHO
Dia 05 - Parque Desportivo de Pias
17.00 h– Piense SC – Despertar SC - Seniores

Rota das Azenhas . SERPA
Dia 25 . 08.30 horas . Descidas ao rio Guadiana em canoa
Partida junto à Piscina Coberta de Serpa
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

TORNEIO LOPES DA SILVA . SERPA
Dia 19 – Parque Desportivo de Serpa – Campo Sintético
09.30 h – AF Braga – AF Portalegre
11.30 h – AF Viseu – AF Castelo Branco 

Dia 20 – Parque Desportivo de Serpa – Campo Sintético
09.30 h –  AF Braga – AF Castelo Branco
11.30 h – AF Viseu – AF Portalegre

Dia 21 – Parque Desportivo de Serpa – Campo Sintético
09.30 h – AF Castelo Branco – AF Portalegre
11.30 h – AF Braga - AF Viseu 

GENTE EM MOVIMENTO . CONCELHO  
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Ginástica sénior
> Segundas 9.30 h Pias | 11.00 h Brinches
> Terças . 9.30 h Serpa
> Quartas . 9.30 h Vales Mortos  | 11.00 h Santa Iria  | 15.45 h Hortinha 
> Quintas . 9.30 h Vila Verde de Ficalho | 11.00 h A-do-Pinto | 15.45 h Vale 

do Poço
> Sextas . 9.30 h Vila Nova de São Bento  | 11.00 h Vale de Vargo

Boccia sénior
> Segundas . 14.30 h Vale de Vargo (Centro Cultural) 
> Terças . 15.30 h Vila Verde de Ficalho (Salão Polivalente)
> Quartas . 10.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão) | 14.30 h Brinches 

(Grupo 1º de Junho Brinchense) 
> Quintas . 14.15 h Santa Iria (Centro Cultural) | 15.30 h Vales Mortos 

(Sociedade Recreativa)
> Sextas . 14.00 h Vila Nova de S. Bento (Pavilhão Municipal) | 14.00 h 

Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão)

Hidroginástica . Piscina Municipal Coberta
> De segunda a sexta-feira, sujeito a inscrição

Natação sénior . Piscina Municipal Coberta
> Segundas e quartas-feiras, das 11.30 h às 12.30 horas


