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João Efigénio Palma, Presi-
dente do Município de Serpa, 
assinou no dia 2 de junho, a 
“Declaração de Compromisso 
para Adaptação e Mitigação das 
Alterações Climáticas nos Servi-
ços de Águas”, numa cerimónia 
realizada no Centro Unesco, em 
Beja. A assinatura de Serpa evi-
dencia o compromisso do Muni-
cípio com esta matéria e decorre 
conjuntamente com várias inicia-
tivas que visam a adaptação às 
alterações climáticas e à gestão 
sustentável da água. 

Elaborada pela Comissão Es-
pecializada de Adaptação às 
Alterações Climáticas da APDA 

— Associação Portuguesa de 
Drenagem de Águas, a decla-
ração visa firmar a intenção de 
todos os intervenientes no se-
tor a agir de forma consciente 
e eficiente face a um dos maio-
res desafios que os serviços de 
águas enfrentam. A iniciativa, 
que resulta do trabalho da Co-
missão Especializada de Adap-
tação às Alterações Climáticas 
da APDA, conta já com a adesão 
da APA – Agência Portuguesa do 
Ambiente e da ANMP – Associa-
ção Nacional de Municípios Por-
tugueses, bem como de várias 
entidades e municípios que já 
assinaram a declaração. 

Alterações Climáticas 

Município de Serpa 
assume compromisso  

CPPME 

Apoio 
às empresas

Teve lugar no dia 27 de maio, nas instala-
ções do Centro de Apoio ao Desenvolvimen-
to Estratégico de Serpa (Cades), uma sessão 
promovida pela Confederação Portuguesa 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(Cppme) sobre fundos de apoio ao sector 
empresarial.

A sessão, que contou com o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa, destinou-se a mi-
cro, pequenos e médios empresários e teve 
como objetivo divulgar as medidas de apoio 
destinadas ao setor no âmbito do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR).

Serpa recebeu a sessão públi-
ca de apresentação do modelo 
de Cogestão do Parque Natural 
do Vale do Guadiana (PNVG). 
A sessão decorreu no passa-
do dia 31 de maio, no auditório 
do Museu do Cante e Francisco 
Godinho, vereador da Câmara 
Municipal de Serpa, deu início à 
sessão.

O autarca salientou o facto de 
Serpa estar envolvida na comis-
são de cogestão, e de que “o 
Município tem realizado ações 
de dinamização da Serra de Ser-
pa, zona que integra o PNVG. O 
investimento nos passadiços 
do Pulo do Lobo, a promoção 
de produtos locais e mesmo o 
apoio na eletrificação da Serra e 
a melhoria das acessibilidades, 
são alguns dos passos que já 
demos”, referiu.

Olga Martins, diretora regional 
de Conservação da Natureza e 
Florestas do Alentejo, uma das 
entidades que participam na co-
missão, destacou que “o modelo 
pretende que as várias entidades 

coloquem à disposição o que de 
melhor têm para que haja uma 
gestão partilhada, no sentido da 
criação de uma dinâmica par-
tilhada de valorização da área 
protegida, criando, simultanea-
mente, maior proximidade” com 
os cidadãos que aí habitam.

A comissão de cogestão é 
composta por sete entidades e 
terá um mandato de 4 anos.

Na sessão participou ainda a 
vereadora Rosinda Pimenta, da 
Câmara Municipal de Mértola.

n

Apresentação do modelo de Cogestão

Parque Natural 
do Vale do Guadiana

Francisco Godinho, vereador da autarquia, apresentou a sessão

Exposição 
de fotografia

Cabrita 
Nascimento

A exposição “Alentejo Mayor” encontra-se 
patente na Galeria de Exposições Temporárias 
do Museu do Cante, organizada pela Câmara 
Municipal de Serpa. Inaugurada no dia 3 de ju-
nho, estará disponível para apreciar até ao dia 
31 de julho.

Trata-se de um conjunto de fotografias de 
José Cabrita Nascimento, captadas na região 
do Alentejo, ao longo de vários anos, e integram 
um projeto de investigação sobre a poesia, a 
ética e a paisagem. Representam igualmente 
um acervo de valor histórico, que preserva a 
imagem do Alentejo anterior à proliferação das 
culturas intensivas e superintensivas.

O Cades acolheu esta sessão promovida pela Cppme

Exposição Alentejo Mayor Serpa assume compromisso
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O Pavilhão de Feiras e Ex-
posições de Serpa recebeu, 
no dia 26 de maio, um exercí-
cio multivítimas mortais, com 
a montagem e funcionamen-
to de um necrotério intitulado 
NecPro. Tratou-se do primeiro 
exercício nacional neste âmbi-
to, organizado pela Autoridade 
Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil, em conjunto com o 
Instituto Nacional de Medici-
na Legal e Ciências Forenses, 
contando com o apoio logístico 
do Serviço Municipal de Prote-
ção Civil da Câmara Municipal 
de Serpa, que garantiu a mon-
tagem associada a esta mor-
gue improvisada. 

Este exercício, realizado em 
Serpa, contou com a presen-
ça de peritos internacionais, e 
permitiu capacitar os Serviços 
Municipais de Proteção Civil 
para a preparação e monta-
gem de um espaço desta natu-
reza, contribuindo ainda para o 
treino das equipas forenses no 

funcionamento do mesmo.
Teve dois momentos distin-

tos: de manhã a instalação e 
montagem de um necrotério 
provisório, com a participação 
dos Serviços Municipais de 
Proteção Civil do distrito de 
Beja, tendo o apoio do Institu-
to Nacional de Medicina Legal 
e Ciências Forenses, da Polícia 
Judiciária (PJ) e da Autorida-
de Nacional de Emergência 
e Proteção Civil; de tarde a si-

mulação do funcionamento 
do necrotério provisório, com 
a participação das equipas fo-
renses do  Instituto Nacional 
de Medicina Legal e Ciências 
Forenses e da Polícia Judiciá-
ria, com o apoio de um perito 
internacional da área forense, 
Howard Way, Director of Disas-
ter Victim Identification Training 
and Operational Support – DVI 
Resilience.

n

É 
com um sentimento de alegria 

que registo, mais uma vez, o 

tão desejado retomar das ati-

vidades habituais, com refe-

rência às várias iniciativas que 

voltaram a acontecer no formato presencial 

e sem as restrições dos últimos dois anos. As 

festas tradicionais, as atividades desportivas, 

a FLiS – Festa do Livro de Serpa, o Encontro 

de Culturas, este ano alargado a todo o con-

celho, as Marchas dos Santos Populares, são 

disso exemplo, entre muitas outras ativida-

des que marcam e distinguem o dinamismo 

do nosso concelho. 

Dinamismo esse que tem vindo também 

a ser reconhecido “fora de portas”, sendo de 

destacar alguns dos prémios e galardões re-

centemente obtidos, como é o caso do Cen-

tro Interpretativo do  Cante, com o prémio 

da APOM – Associação Portuguesa de Mu-

seologia, na categoria Trabalho de Museo-

grafia  e a distinção do Prémio Autarquia do 

Ano, na categoria Desporto e Vida Saudável, 

com o projeto “Gente Saudável em Corpos 

ativos”, projeto que reflete o nosso  objetivo 

de afirmar Serpa como um concelho ativo, 

com hábitos desportivos regulares para uma 

vida mais saudável e com melhor qualidade 

de vida, e com forte impacto na integração 

social e comunitária. Estas distinções são em 

grande parte também o reconhecimento do 

trabalho feito pelos nossos trabalhadores, a 

quem deixo, mais uma vez, os meus agrade-

cimentos.  

Refiro ainda o primeiro lugar obtido pela 

Escola Secundária de Serpa no Concurso Eu-

roscola, com o projeto “Manifesto anti-redes 

sociais pró-democracia”, mais uma honrosa 

distinção desta escola, sendo também de 

referir o facto de cinco dos seus alunos te-

rem sido vencedores do concurso 2022 “Uma 

aventura literária ….”, promovido pela Editorial 

Caminho.  A todos, os nossos parabéns!

EDITORIAL
SERPA, UM CONCELHO 
QUE MARCA 

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Contrato Local de Segurança

Câmara questiona MAI
A Câmara Municipal de 

Serpa enviou em 30 
de maio, uma comunicação ao 
Ministério da Administração In-
terna (MAI) em que questiona-
va esta entidade sobre a con-
tinuidade do Contrato Local 
de Segurança de Serpa (ainda 
em vigor) e o projeto Ser(pa) 
+ Cidadão, Ser, Participar e 
Construir Identidades (que ter-
minou em abril, último), “tendo 
em conta a proximidade de 
mais uma campanha agrícola”.

Para o Município de Serpa é 
importante conhecer as estra-
tégias que estão a ser traça-
das pelo Governo, no sentido 
da proteção destes cidadãos 
em território nacional, uma 
vez que o concelho acolhe sa-
zonalmente centenas de mi-
grantes que vêm trabalhar na 
agricultura.

A última reunião mantida 
com um representante do MAI, 

e na qual foram expressas as 
preocupações da autarquia 
relativas à chegada de inú-
meros cidadãos estrangeiros, 
realizou-se há um ano (em ju-
nho de 2021), e desde então, 
nenhuma medida ou contacto 
foi realizado.

A eficácia do Contrato Local 
de Segurança de Serpa tem 
sido continuamente questio-
nada pelos parceiros, e a au-
sência de respostas motiva o 
questionamento em relação à 
continuidade destes protoco-
los e quais as medidas previs-
tas para a resolução das dificul-
dades sentidas.

De referir que, recentemen-
te, o Município de Serpa foi 
surpreendido por um conjunto 
de notícias sobre a alegada ex-
ploração de cidadãos molda-
vos, que preocupou entidades 
e a comunidade local. Estas 
matérias foram também discu-

tidas em reunião do Conselho 
Local de Ação Social (maio), 
concluindo-se não existirem 
comprovativos por parte das 
entidades parceiras, tendo o 
Município realizado todas as 
diligências possíveis para o 
esclarecimento e apuramento 
dessas suspeições.

Paralelamente, e tendo em 
conta que no início de abril fin-
dou o projeto financiado pelo 
POISE, Ser(pa) + Cidadão, Ser, 
Participar e Construir Iden-
tidades, o concelho deixou, 
ainda, de poder contar com a 
mediação para a comunidade 
migrante, pelo que, neste mo-
mento o apoio é prestado pelo 
Centro Local de Apoio à Inte-
gração de Migrantes de Serpa 
(Claim), que não possui recur-
sos suficientes face ao movi-
mento migratório esperado.

n

Exercício NecPro juntou em Serpa vários especialistas

Em Serpa

Exercício NecPro 2022



4 | Serpa Informação | julho 2022

notícias

Escola Secundária de Serpa

Alunos vencem 
concurso Euroscola

A Escola Secundária de Ser-
pa alcançou o primeiro lugar no 
concurso Euroscola, tendo Ser-
pa sido representada na sessão 
nacional, no âmbito do Parla-
mento dos Jovens, pelos os alu-
nos David Fernandes e Miguel 
Gregório, como deputados, 
representantes pelo círculo de 
Beja, e Margarida Valente, como 
jornalista. 

No concurso Euroscola, cujo 
tema eram “ As redes sociais 
e os perigos para a Democra-
cia”, entre as vinte escolas de 
todo o País, incluindo Madeira e 
Açores, a Escola Secundária de 
Serpa alcançou o primeiro lu-
gar com o “Manifesto anti-redes 
sociais pró-democracia”, tendo 
defendido o seu texto, de forma 
encenada, as alunas Érica Arce 
e Teresa Piroleira Ramos. 

De referir que este concurso 
tem como objetivo contribuir 
para a formação de uma cons-

ciência europeia junto dos alu-
nos que frequentam o ensino 
secundário.

As sessões Euroscola reali-
zam-se em articulação com as 
sessões do Programa do Parla-
mento dos Jovens, iniciando-se 
a nível escolar, depois distrital 
ou regional, culminando na ses-
são nacional, na Assembleia da 
República. 

Assim, em outubro, 24 alunos 

da Escola Secundária de Serpa 
irão a Estrasburgo, passando 
pela experiência de visitarem 
o Parlamento Europeu e, junta-
mente com outros alunos da Eu-
ropa, participarem, em grupos 
multilingues, em sessões de 
trabalho. Aos alunos premiados 
e à Escola Secundária, o Municí-
pio de Serpa endereça os seus 
parabéns.

n

Alunos da Secundária que representaram o distrito no Parlamento dos Jovens

Reunião de trabalho 

Fórum Jovem
Odete Borralho, vereadora da Câmara Mu-

nicipal de Serpa com o pelouro da Educação, 
reuniu, no dia 27 de maio, com representan-
tes das associações de estudantes da Escola 
Secundária de Serpa e da Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de Serpa. Em dis-
cussão esteve o Fórum Jovem, iniciativa que 
o Município realiza anualmente.

Incentivar os jovens do concelho para o 
sucesso no seu percurso académico, promo-
vendo, paralelamente, o exercício da cidada-
nia é o principal objetivo do Fórum Jovem.

Entre os dias 30 de maio e 9 de 
junho decorreu em todo o con-
celho um conjunto de iniciativas 
destinadas a comemorar o Dia 
da Criança e o encerramento do 
ano letivo, organizadas pelo Mu-
nicípio de Serpa.

Teatro infantil, dias do atle-
tismo e ciências experimentais 
realizaram-se em várias locali-
dades do concelho, com o ob-
jetivo de chegar a todos os alu-
nos do pré-escolar e primeiro 
ciclo do concelho. 

Em Serpa tiveram ainda lugar, 
no Jardim Municipal de Serpa, a 
construção de refúgios de poli-
nizadores, no dia 4 de junho, e 
uma exposição de desenhos da 
autoria de cerca de 600 crianças, 
de 6 a 9 de junho. Na Biblioteca 
Abade Correia da Serra, no âm-
bito da comemoração, realiza-
ram-se ainda jogos tradicionais, 

dramatização de histórias e exe-
cução de puzzles.

De assinalar também a ofer-
ta do livro “O Primeiro Dia…”, de 
Henrique Coser Moreira, vence-
dor da 4.ª edição do Prémio In-
ternacional de Serpa para Álbum 

Ilustrado, a todos os alunos do 
1.º e 2.º ano de Ensino Básico, 
bem como do livro “Pequenos 
em Movimento”, produzido pela 
Câmara Municipal de Serpa, a 
todos os alunos do Pré-escolar 
e 1.º Ciclo do concelho de Serpa.

Ano letivo

Festa de Encerramento

Final do ano letivo termina em festa

Queijo Serpa 

Prémios 
Cinco Estrelas

O Queijo Serpa foi um dos vencedores da 
quinta edição do Prémio 5 Estrelas Regiões, na 
categoria de gastronomia.

O vice-presidente do Município de Serpa, 
Carlos Alves, representou a autarquia na en-
trega dos prémios, que teve lugar no dia 2 de 
junho, em Reguengos de Monsaraz.

Esta distinção evidencia a excelência do 
Queijo Serpa, sendo o segundo ano consecuti-
vo em que arrecada este prémio.

Reunião com representantes dos estudantes

Carlos Alves, vice-presidente, recebeu o galardão
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Ambiente e conservação da biodiversidade estiveram em cima da mesa

Ambiente e diversidade

Jornadas 
da Biodiversidade 
No dia 3 de junho, o Muni-

cípio de Serpa promoveu 
as Jornadas da Biodiversidade, 
como forma de assinalar o Dia 
Internacional da Biodiversidade 
e o Dia Mundial do Ambiente. A 
iniciativa, que se realizou no Mu-
sibéria, abordou temáticas rele-
vantes no âmbito do ambiente e 
conservação da biodiversidade, 
que têm vindo a ter uma rele-
vância crescente nas políticas 
municipais. 

As jornadas contaram com 
um conjunto de apresentações 
temáticas, a cargo de várias 
entidades, nomeadamente, a 
Cimbal – Comunidade Intermu-
nicipal do Baixo Alentejo, repre-
sentada por Pedro Pacheco, que 
apresentou o Plano Intermunici-
pal de Adaptação às Alterações 
Climáticas no Baixo Alentejo, e a 
ADPM (Associação de Defesa do 
Património de Mértola), com o 
Projeto Life Desert, apresentou 
“Modelos de adaptação à de-
sertificação”, por Maria Bastidas. 
Nuno Gaspar de Oliveira, da NBI 
– Natural Business Intelligence, 
falou seguidamente sobre “Ges-
tão da Biodiversidade e Ecossis-
temas”, e Patrícia Garcia Pereira, 
da Tagis – Centro de Conserva-

ção das Borboletas de Portugal, 
de um caso de estudo referente 
às “Estações da Biodiversidade 
no concelho de Serpa”.

De tarde, a Associação Mar-
gem Esquerda do Guadiana 
apresentou o painel “Educar 
para os valores da conservação 
da natureza”, a cargo de Leonor 
Paiva e Carlos Moreira. Na se-
quência, a EDIA – Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestru-
turas do Alqueva, representada 
por Ana Ilhéu e Jorge Vazquez, 
realizou uma apresentação de-
dicada a “Empreendimento de 
Fins Múltiplos do Alqueva | Uma 
abordagem ambiental e casos 
práticos”. 

Carlos Pinto Gomes, Mauro 
Raposo e Raquel Ventura, da 
Universidade de Évora e ICNF 
(Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas) apre-
sentaram o “Estudo geobotâni-
co da flora e vegetação da Serra 
de Ficalho”, a que se seguiu um 
período de debate. 

A encerrar as Jornadas, da 
melhor forma, decorreu a ce-
rimónia de entrega do livro “A 
Serra de Ficalho, Flora e Ve-
getação” (1995), da autoria de 
Carlos José Pinto Gomes, à 
Câmara Municipal de Serpa, 
que se encontra disponível na 
Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra.

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 

Direitos Humanos
No dia 24 de maio realizou-

-se, na Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de 
Serpa, um workshop sobre 
Direitos Humanos, que abor-
dou questões relacionadas 
com poder local, cidadania e 
participação.

Destinados aos alunos do 
segundo ano do curso Téc-
nico de Produção Agrope-
cuária e Técnico de Gestão 
Equina, contou com a par-
ticipação do Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, 
João Efigénio Palma. 

João Efigénio Palma participou nesta oficina

Em Vale de Vargo, na zona de lazer da San-
tinha, houve arraial de Santo António no dia 11, 
arraial popular no dia 18, e arraial de São João no 
dia 25, organizados pela Comissão de Festas de 
Vale de Vargo. 

Em Santa Iria, no dia 11, David Pedro animou o 
baile organizado pela Comissão de Festas local. 

No dia 23 realizou-se em Serpa um desfile que 
contou com cinco marchas, organizado Pelo Mu-
nicípio de Serpa, e no dia 24 uma marcha popular 
e um arraial, organizados pelo agrupamento de 
escolas n.º 1 de Serpa. 

Em Vales Mortos, no dia 24, houve baile com 
Manuel João, a animar uma sardinhada, organi-
zada pela Comissão de Festas de Vales Mortos. 

Em Pias, de 23 a 29 de junho, na sede das Cei-
feiras de Pias, ergueu-se um Jordão e esteve 
patente uma exposição de fotografias de Maria 
Moreira, alusiva aos Jordões de Pias. Na Casa do 
Povo, o grupo Trilhos d’as Pias ergue também 
um Jordão, que esteve patente ao público de 24 
a 29 de junho. O lar da Fundação Viscondes de 
Messangil acolheu também um Jordão, em ce-
lebração de S. João Batista. 

No dia 23 de junho realizou-se, em Vila Verde 
de Ficalho, desfile da marcha da Junta de Fre-
guesia local. 

Comemorações 
no concelho

Santos 
Populares

São João Batista  

Festa 
do Crespo

No dia 25 de junho realizou-se, no Crespo, a 
festa em honra de São João Batista. Almoço 
e jantar com ementa variada, um momento de 
oração e baile com Valter Rei completaram a 
programação. 

A festa, organizada pela Comissão de Festas 
do Crespo, contou com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Serpa. 

nFo
to

 ©
 E

P
D

R
S

As Marchas em Serpa, relembraram a tradição



6 | Serpa Informação | julho 2022

notícias

Entre os dias 20 e 30 de ju-
nho, decorreram as Jornadas 
Sénior, destinadas especial-
mente aos seniores residen-
tes no concelho.  

A iniciativa teve início em 
Serpa, na Academia Sénior, 
no dia 20, com a apresenta-
ção do livro digital “Dou Asas 
à Imaginação”, um projeto de-
senvolvido no âmbito da dis-
ciplina de Escrita Criativa. 

Com iniciativas a decorrer 
em Serpa, Brinches, Vale de 
Vargo, Vila Nova de São Ben-
to, Pias e Vila Verde de Fica-
lho, a programação incluiu 
momentos de poesia, visitas a 
monumentos, espaços cultu-
rais e equipamentos munici-
pais, almoços convívio e ses-
sões de esclarecimento sobre 
alimentação saudável, cuida-
dos com a pele e segurança. 

Promovidas pela Câmara 
Municipal de Serpa, conta-
ram com as parcerias da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 

– Núcleo de Beja, GNR – Des-
tacamento Territorial de Mou-
ra | Agrupamento de Postos 
Territoriais de Serpa, Ordem 

dos Psicólogos Portugueses 
e Farmácia Monge. 

n

Promoção da qualidade de vida

Jornadas Sénior 
Ascensão do Senhor 

Festa em 
Vale de Vargo 

De 26 a 29 de maio realizou-se a Festa em 
Honra da Ascensão do Senhor ao Céu, na lo-
calidade de Vale de Vargo. 

À componente religiosa, com procissões e 
missas solenes, juntou-se a música com Cris-
tais da Noite, Filipe Alves, Trigo Roxo, Banda 
Jovimusic, DJ Kiss Kiss Bang Bang, DJ Daniel 
K, Miguel Azevedo. 

Organizada pela Comissão de Festas de 
Vale de Vargo, contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa. 

No dia 26 de maio realizou-se o Desfile das 
Maias, no qual participaram mais de 20 crianças, 
que integrou as Festas de Vale de Vargo, mas 
cuja organização esteve a cargo do Grupo das 
Maias, que considera que este desfile contribui 
para valorizar, por um lado, a essência pagã da 
data e, por outro, a tradição católica, uma vez 
que se celebra, respetivamente, a consagração 
da primavera e a subida de Jesus Cristo aos céus.

Procissão muito participada
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Academia Sénior de Serpa

103 anos 

Aniversário 
do Luso

A Sociedade Luso União Serpense come-
morou, no dia 18 de maio, o seu 103.º aniver-
sário. Um beberete destinado aos sócios assi-
nalou a data. 

Fundada em 1919, dedica-se a atividades 
de recreação, instrução e desporto, sendo 
das associações mais acarinhadas pela popu-
lação do concelho. 

A Câmara Municipal de Serpa 
associou-se novamente às Jor-
nadas Europeias de Arqueologia, 
que se celebraram entre os dias 
17 e 19 de junho, em mais de 30 
países europeus.

Realizaram-se quatro visitas 

guiadas ao Museu Municipal de 
Arqueologia, nos dias 18 e 19 de 
junho, com o objetivo de dar a 
conhecer a história da presença 
humana no concelho de Ser-
pa, desde a pré-história até ao 
período islâmico, e simultanea-

mente sensibilizar o público para 
a importância da salvaguarda 
deste património.

As Jornadas Europeias de Ar-
queologia regressam em 2023.

n

Visitas guiadas

Jornadas Europeias 
de Arqueologia 

Vila Verde de Ficalho
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Prémio APOM 

Centro Interpretativo 
do Cante premiado  

Câmara de Serpa distinguida com prémio 

Serpa é autarquia do ano 

O Centro Interpretativo do 
Cante Alentejano, parte 

integrante do Museu do Cante, 
foi o vencedor do Prémio da 
Associação Portuguesa de Mu-
seologia (APOM), na categoria 
de Trabalho de Museografia. 

A distinção foi recebida pelo 
vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, Carlos Alves, 
numa cerimónia que se realizou 

no dia 27 de maio, na Academia 
Militar, na Amadora. 

O Centro Interpretativo do 
Cante, que abriu portas no dia 
14 de agosto de 2021, em pleno 
Centro Histórico de Serpa, pre-
tende dar a conhecer o Cante. 
O projeto de museografia, de-
senvolvido em parceria com a 
Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, privilegiou a compo-

nente menos académica, com 
o objetivo de facilitar o acesso 
à informação, disponível em su-
porte físico e digital, destacan-
do-se também a componente 
interativa. 

O Centro pode ser visitado 
de terça a domingo, entre as 
10.00 h e as 19.00 horas, na Rua 
dos Cavalos, em Serpa. 

n

A Câmara Municipal de Serpa 
foi distinguida com o prémio Au-
tarquia do Ano, no projeto Gente 
Saudável em Corpos Ativos, na 
categoria de Desporto e Vida 
Saudável. A cerimónia da entre-
ga dos prémios teve lugar no dia 
8 de junho, em Lisboa, tendo o 
galardão sido entregue a Carlos 
Alves, vice-presidente do Muni-
cípio de Serpa.

O Prémio Autarquia do Ano é 
promovido pelo Lisbon Awards 
Group, em parceria com o jornal 
Eco.

n

 A Museografia do Museu do Cante venceu prémio

Animação

Guadiana 
em Festa  

Nos dias 2 e 3 de julho realiza-se mais uma 
edição do Guadiana em Festa. Esta iniciativa pre-
tende mostrar as potencialidades do Rio Gua-
diana e os bons produtos locais, num ambiente 
descontraído, junto aos Moinhos Velhos do Gua-
diana, em Brinches. 

Da programação fazem parte, no dia 2, insu-
fláveis, pinturas faciais e um trampolim, espe-
cialmente dedicados aos mais novos, segue-se 
uma conversa sobre arqueologia, no âmbito do 
projeto Arqueologia nas freguesias (7 sítios, 7 his-
tórias), espetáculos com Luís Simenta e Filipe Al-
ves e, para encerrar a noite, a atuação do DJ Daw. 

No dia 3, realiza-se a caminhada Guadiana em 
Festa, inserida no programa municipal “Vamos 
conhecer o concelho… a pé”, seguida de uma 
aula de zumba. A tarde será dedicada à música, 
com um espetáculo do grupo Rockustico. 

Organizada pela Junta de Freguesia de Brin-
ches, conta com o apoio do Município de Serpa.

n

Feira Anual de Vila Nova de São Bento 2019 

Vila Nova de S. Bento

Feira anual

De 29 a 31 de julho realiza-se em Vila Nova de 
S. Bento a feira anual, organizada pela União das 
Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 
Vargo.

Guadiana em Festa 2019
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XIX Encontro de Culturas

Animação chega às freguesias
De 10 a 19 de junho realizou-se o Encontro de Culturas, com iniciati-

vas em várias localidades do concelho. O Município de Serpa apostou na 
promoção de iniciativas culturais descentralizadas, com o objetivo de fa-

cilitar o acesso à cultura por parte da população, mostrar o concelho aos 
visitantes e dinamizar o tecido empresarial local. Os espetáculos foram 
muito participados e levaram animação a todas as freguesias.

Dia do Cante, em Serpa

Maria João - OGRE eletric, em Serpa

Fogo Fogo, em Vila Nova de São Bento Eskorzo, em Vila Verde de Ficalho BUIKA, em Serpa

Stereossauro, em Pias Segue-me à Capela, em Pias Joana Espadinha, em Brinches

Cristina Branco, em Vale de Vargo Arnaldo Antunes e Vitor Araújo, em Serpa Batida DJ, em Serpa
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Com o intuito de facilitar o acesso 
a todos, para além da gratuitidade 
de todas as iniciativas, a autarquia 
disponibilizou também autocarros 
entre as várias localidades. 

Para além dos concertos, o Muni-
cípio de Serpa promoveu, em todas 
as freguesias do concelho, oficinas 
de dança afro-cubana, com a bai-
larina e coreógrafa Marta Puente e 
as oficinas do Brincar Tum Tum Tá, 
destinadas aos mais novos, e dina-
mizadas por Ana Santos, Celina da 
Piedade, Cristina Taquelim e Bea-
triz Raposo.

O dia 10 de junho, em que se 
celebrou o Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portu-
guesas, foi dedicado mais uma vez 
ao Cante, Património Cultural Ima-
terial da Humanidade pela Unesco. 
A atuação dos grupos corais acon-

teceu no Largo de Santa Maria, e 
participaram o Grupo Coral Jovem 
Os Rama Verde (Vila Nova da Baro-
nia, Alvito), Grupo Coral Moços do 
Penedo Gordo (Beja), Grupo Coral 
e Etnográfico da Casa do Povo de 
Serpa, Grupo Coral e Etnográfico de 
Vila Nova de São Bento, Grupo Co-
ral “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 Ma-
drigal, Grupo Coral Feminino Flores 
do Chança, Grupo Coral Feminino 
“As Ceifeiras de Pias”, Grupo Coral e 
Etnográfico da Academia Sénior de 
Serpa e ainda a Banda da Socieda-
de Filarmónica de Serpa.

No dia 11, Brinches recebeu os 
espetáculos de SENZA e de Joa-
na Espadinha. No dia 12, em Pias, 

atuou Segue-me à Capela, com a 
participação de um grupo de mu-
lheres que integrou a oficina de 
vozes femininas que decorreu na 
localidade, e ao final da noite atuou 
Stereossauro. 

Vale de Vargo, no dia 15, recebeu 
O Gajo, que atuou com o Grupo 
Coral Feminino Papoilas do Enxoé, 
com o qual gravou recentemente 
um CD nos estúdios do Musibéria, e 
ao final da noite o concerto esteve 
a cargo da fadista Cristina Branco. 

No dia 16, os Couple Coffee le-
varam ritmos brasileiros a Vila Ver-
de de Ficalho, tendo-se seguido a 
atuação, muito animada, de Fogo 
Fogo. 

Em Vila Nova de São Bento, no 
dia 17, atuou o fadista Duarte e a 
banda espanhola Eskorzo. 

Nos dias 18 e 19 as iniciativas ti-

veram lugar em Serpa. No dia 18, 
à tarde, Maria João - OGRE eletric 
atuaram no auditório do Musibé-
ria, e à noite, os brasileiros Arnaldo 
Antunes e Vítor Araújo partilharam 
o palco instalado no Largo Condes 
de Ficalho. Batida DJ assegurou a 
música “fora de horas”, no Castelo. 

No dia 19, incluída na programa-
ção do Encontro e nos 30 anos de 
atividade da Rota do Guadiana ADI, 
realizou-se uma tarde multicultural 
muito participada, com o objetivo 
de promover o acolhimento, o co-
nhecimento, a partilha intercultural 
e celebrar a diversidade de culturas 
no concelho. No mesmo dia João 
Frade e Roberto Mendes performi-
zaram um concerto em conjunto, 
no Musibéria, e à noite Buika en-
cerrou o Encontro com um grande 
espetáculo, muito aplaudido. 

Oficina TUM TUM TÁ Danças Afro-cubanas Couple Coffee, em Vila Verde de Ficalho

O Gajo + As Papoilas do Enxoé, em Vale de Vargo SENZA, em Brinches Duarte, em Vila Nova de São Bento

Tarde Multicultural “Acolher e Celebrar”, em Serpa João Frade e Roberto Mendes, em Serpa
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Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Fateixa

A fateixa manual é um objeto antigo, muito utiliza-
do para retirar objetos do fundo dos poços. A peça, 
elaborada em ferro, é constituída por uma argola, 
uma haste e três “patas” curvilíneas a formar o gan-
cho ou anzol que é unido à haste e fixado no centro 
de um peso em ferro. Na argola da fateixa era colo-
cada uma grande corda para permitir atingir o fundo 
do poço e retirar os objetos caídos, com movimentos 
lentos, paciência e muita destreza. O peso ajudava, 
pois mantinha o centro da gravidade o mais baixo 
possível de modo a enterrar as “patas” no fundo do 
poço, proporcionando uma fixação segura. 

Pela sua dimensão, peso e forma, esta espécie 
de arpão de ferro de três ou quatro ganchos, foi e é 
utilizado também por pequenas embarcações e bar-
cos de pesca. Em tempos idos, quando os rios eram 
as nossas estradas, usavam-se duas fateixas para 
prender as barcas ou pequenos barcos que faziam o 
transporte de pessoas e mercadorias entre as duas 
margens do Rio Guadiana. As novas gerações des-
conhecem a existência e as funções destes instru-
mentos, cabendo-nos perpetuá-los como memória 
coletiva.

Fateixa – é um utensílio em ferro, com gancho em forma de 
âncora ou anzol utilizado para retirar objetos do fundo dos poços.
Peça oferecida por António da Palma.
Museu Municipal de Etnografia

Promoção do livro e da leitura

Festa do Livro 
de Serpa
De 27 a 29 de maio realizou-se 

em Serpa, na Biblioteca Mu-
nicipal, a Festa do Livro de Serpa, 
com o objetivo de promover o livro 
e a leitura de forma divertida. 

Desenvolvida em torno do tema 
“Água”, deu a conhecer projetos de 
sensibilização para a responsabi-
lidade ambiental e social. Neste 
âmbito esteve patente, até ao dia 
25 de junho, a exposição Plasticus 
Maritimus, da autoria de Ana Pêgo, 
que dinamizou atividades para 
miúdos e graúdos em torno da pro-
blemática do plástico nos oceanos. 

Incluiu também teatro, música, 
histórias e contos, oficinas, jogos 
e muitas outras iniciativas, para 
públicos de todas as idades, num 
ambiente descontraído e divertido. 

Organizada pelo Município de 
Serpa, no âmbito do Plano Muni-
cipal de Combate ao Insucesso 
Escolar no concelho de Serpa, foi 
cofinanciada pelo Programa Ope-
racional Alentejo 2020, Portugal 
2020, Fundo Social Europeu.

Henrique Moreira Moser 
“O Primeiro Dia”

Henrique Moreira Moser foi o ven-
cedor da quarta edição do Prémio In-
ternacional de Serpa para Álbum Ilus-
trado, uma parceria entre o Município 
de Serpa e a editora Planeta Tangerina. 
O livro, intitulado “O primeiro dia”, foi 
apresentado durante a FliS.

O autor, um jovem ilustrador de 23 
anos, de nacionalidade brasileira, este-
ve presente nesta festa, para dar a co-
nhecer o seu trabalho e dinamizar uma 
oficina juntos dos mais novos.

Durante a sessão de apresentação 
do álbum, Henrique Moser revelou ter 
começado a desenhar em casa, princi-
palmente com o pai. “Gostava sobretu-
do de desenhar carros. Interessava-me 
também muito por alguns artistas que 
conseguiam capturar muito bem a fi-
gura humana, um rosto bem feito… en-
tão comecei a estudar, a ler livros de 
anatomia, a pesquisar para saber mais. 
Fui evoluindo, e foi também nessa épo-
ca que entrei na Faculdade, para estu-
dar design gráfico”.

Relativamente à participação no pré-
mio, o ilustrador confessa que foi a pri-
meira vez que concorreu a um prémio 
desta índole, e que se tratou de “um 
acaso”, pois foi no decurso de uma 
pesquisa por editoras de fora do Brasil 
que encontrou a Planeta Tangerina. 

A história surgiu durante a pandemia, 
“na época da quarentena, quando pen-
sava como seria o primeiro dia depois 
de a quarentena terminar. Fiquei fanta-
siando sobre isso, e comecei a dese-
nhar sobre essa saída de casa, e aca-
bou surgindo um livro, uma história”. 

Segundo o autor, quando o informa-
ram de que tinha sido o vencedor do 
concurso, ficou “bastante surpreso por-
que não esperava: concorri muito des-
pretensiosamente e fiquei muito feliz”.

Quanto à participação na FLiS, Hen-
rique Moser manifestou a sua satisfa-
ção pela oportunidade que a Câmara 
Municipal de Serpa lhe proporcionou, 
ao permitir que apresentasse o seu 
trabalho.

Uma das oficinas realizada durante a FLiS
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Serpa Hotel

Um espaço para todos
Estão a ser ultimados os por-

menores do novo Serpa Hotel. 
Com inauguração prevista para 
muito em breve, será o primei-
ro hotel de quatro estrelas do 
concelho. Um espaço moder-
no, em que a decoração mini-
malista está associada a apon-
tamentos rústicos, recordando 
que é no Alentejo que estamos.

Localizado entre o Pavilhão 
dos Desportos Carlos Pinhão e a 
Piscina Municipal, o Serpa Hotel 
veio ocupar uma estrutura que 
esteve anos por construir. 

Bento Gemas, responsável 
pelo investimento, conta que 
“dos 2 770 metros iniciais de área 
de construção, com as obras de 
adaptação, o hotel passou para 3 
900 metros”.

“Serpa é uma marca que ven-
de”, refere, e como já tem um ou-
tro estabelecimento em Serpa, 
decidiu investir. “Queremos fa-
zer diferente, queremos realizar 
eventos que ainda não se realiza-
ram em Serpa. Queremos dar às 
pessoas de Serpa, e não só, mais 
oportunidades e mais opões”. 
Refere ainda que o Serpa Hotel 
já criou uma série de empregos, 
e, quando estiver a trabalhar 
em pleno, serão cerca de 30 os 
postos de trabalho a ocupar. A 
grande maioria são pessoas do 
concelho, muitas estavam a tra-
balhar e a residir fora do conce-
lho, mas com esta oportunidade, 
voltaram às origens.

Dos 41 quartos, sete são suites. 
Há quartos com vista para o jar-
dim, mas também para a piscina, 
e há inclusivamente um quarto 
pensado para pessoas com mo-
bilidade reduzida.

O novo Serpa Hotel vai ter dis-
poníveis vários serviços para os 
hospedes, mas também para a 
população. Tudo neste espaço 
foi pensado ao pormenor, des-
de a possibilidade de receber 
eventos de grupo, até à prática 
desportiva.

O Hotel está apetrechado com 
uma sala para eventos, passível 
de ser reservada, destinada a 
conferências e encontros, com 
capacidade para acolher cerca 
de 30 pessoas sentadas. No piso 
inferior, à disposição, haverá um 
SPA, composto por uma sala de 
massagem, uma sauna e um ba-
nho turco, que poderá ser usado 
mediante marcação. Também 
aberto a todos, na nave principal 
do hotel, estará disponível um 
bar, com um ambiente intimista, 
onde poderá desfrutar de uma 
bebida.

Um dos investimentos mais 
marcantes deste Serpa Hotel 
passa pelo seu novo ginásio. 
Acessível a partir do exterior pela 
zona do Pavilhão dos Desportos 
Carlos Pinhão, tem à disposição 
uma sala de treino, apetrechada 
com variadíssimas máquinas, e 
uma sala de aulas. Terá disponí-
veis oito modalidades distintas, 
que vão desde o pilates ao yoga.

Também acessível pelo exte-
rior, estará o Serpa Café, acom-
panhado de uma boa esplanada, 
que será palco de momentos de 
música ao vivo, terá menus sau-
dáveis e estará disponível para 
festas.

No exterior, além da piscina, 
reservada aos clientes do hotel, 
existem dois campos de Pádel, 
onde irão realizar-se vários even-
tos em programação.

Bento Gemas, o promotor des-
te investimento, em declarações 
ao Serpa Informação, refere que 
“a abertura deste novo espaço 
está por dias. Temos tido imen-
sos contactos para reservas, mas 
ainda estamos a ultimar algumas 
questões”.

Mais um grande investimen-
to no concelho, praticamente a 
abrir portas, e que além de criar 
postos de trabalho, irá também 
abrir portas aos serpenses.

Vila Nova de S. Bento

Concerto 
de Cordas

No dia 29 de maio, a Igreja Matriz de Vila 
Nova de São Bento recebeu o grupo de cordas 
do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, 
sob direção artística de Mauro Dilema.

No concerto foram interpretadas obras de 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ernani Aguiar e 
Astor Piazzola.

Integrado no âmbito do Festival BA - Cultura 
em Rede do Baixo Alentejo, foi organizado pela 
Cimbal, com o apoio do Município de Serpa.

Aspeto exterior do novo Serpa Hotel

Publicação do álbum 

“Águas paradas 
não movem 
moinhos”  

“Águas paradas não movem moinhos” é a 
décima publicação da editora Respirar de Ou-
vido e está disponível nas plataformas digi-
tais de download, streaming e em formato CD, 
desde o dia 28 de maio.  

Sob a direção artística e os arranjos do com-
positor e violetista José Valente, o projeto 6 
VIOLAS, que integra também como intérpre-
tes Miguel Sobrinho, Leonor Fleming, Sara 
Farinha, Edgar Perestrelo e Tânia Trigo, surge 
como forma de homenagear o legado do can-
tautor José Mário Branco, estabelecendo um 
cruzamento entre a canção de intervenção e 
a música erudita. 

O álbum “Águas paradas não movem moi-
nhos”, produzido integralmente no Musibéria, 
conta com o apoio do Município de Serpa, da 
Antena 2 e do Centro de Estudos de Sociolo-
gia e Estética Musical.

A editora Respirar de Ouvido, criada em 
2017, produz, promove e divulga obras, au-
tores e intérpretes contemporâneos que se 
debruçam sobre as músicas tradicionais, a 
improvisação, o jazz e a nova música erudita, 
destacando em simultâneo os cruzamentos 
entre esses universos e domínios. 

Igreja Matriz acolheu concerto
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Serpa presente 

Cinema “Cem Anos 
de Juventude”

Nos dias 1, 2 e 3 de junho, 
cerca de vinte e cinco alunos 
da Escola Secundária de Ser-

pa dirigiram-se a Paris, a fim de 
apresentarem o seu filme final, 
realizado no âmbito do Projeto 

Cinema “Cem Anos de Juventu-
de”, intitulado “Ribeira vai cheia”. 
Serpa esteve muito bem repre-
sentada no seu filme final, tendo 
como cenário o monte e a aze-
nha da Machadinha. O mote para 
o argumento foi a moda alente-
jana, “Ribeira vai cheia e o barco 
não anda, tenho o meu amor lá 
na outra banda”. 

Estiveram presentes, para 
além de Portugal, alunos do Ja-
pão, Chile, Argentina, Finlândia, 
Lituânia, Alemanha, Espanha, 
Brasil, Bulgária, Itália, Países Bai-
xos, Reino Unido, Uruguai e de 
várias regiões da França.

Uma aventura literária

Serpa 
vence prémio  

Os alunos José Borralho, Letícia Coelho, Tiago 
Silva, Marta Horta e Neide Cubaixo, da Escola 
Secundária de Serpa, foram os vencedores do 
2.º prémio na modalidade de apreciação crítica 
do concurso “Uma aventura literária...2022”, pro-
movido pela Editorial Caminho.

Tratou-se de uma análise à obra “Uma viagem 
ao tempo dos castelos”, das autoras Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada”, que concorreu na 
qualidade de trabalhos coletivos. 

O concurso promove o gosto pela leitura, pela 
escrita e o desenvolvimento da criatividade.

Apresentação do livro

“Elas estiveram nas 
prisões do fascismo”

O Município de Serpa e a 
União de Resistentes 

Antifascistas Portugueses 
(URAP) apresentaram o livro 
“Elas estiveram nas prisões 
do fascismo”, no dia 24 de 
junho, na Biblioteca Municipal 
de Serpa. A iniciativa contou 
com a participação de Pedro 
Soares, coordenador da URAP 

e ex-preso político, 
O livro é uma homenagem a 

todas as mulheres portugue-
sas que, em tempos de medo, 
silêncio e opressão, comba-
teram a ditadura fascista, e é 
um contributo para “resgatar 
de um relativo esquecimen-
to o relevante papel das mu-
lheres no combate à ditadura 

fascista”, inclui em anexo uma 
listagem com o nome de 1 755 
mulheres presas nas cadeias 
do fascismo, que constam, se-
gundo Eduardo Brissos, no Re-
gisto de Presos (PVDE/PIDE), 
com cerca de 30 mil registos e 
nos arquivos da PIDE consul-
tados na Torre do Tombo.

n

O Cante foi a inspiração para este espetáculo

Pedro Soares, coordenador da URAP, esteve presenteGuitarras e Cante

Cantares 
do Alentejo

No dia 25 de junho, o Cineteatro Municipal 
de Serpa acolheu o espetáculo Cantares do 
Alentejo, prelúdio e três suites para trio de 
guitarra, interpretado pelo Bracara Augusta 
Guitar Trio, composto por Artur Caldeira, Da-
niel Paredes e Artur Gil Godinho.

Esta obra original, do compositor Fernan-
do C. Lapa, é inspirada em temas de Cante 
Alentejano.

O espetáculo, em estreia absoluta, contou 
com as participações especiais do Grupo Co-
ral e Etnográfico Os Camponeses de Pias e 
do Grupo Coral e Etnográfico da Academia 
Sénior de Serpa.

Integrado no projeto Cante Alentejano com 
Erudição, teve direção artística de Litó Godi-
nho e a organização da Câmara Municipal de 
Serpa / Museu do Cante Alentejano. Alunos de Serpa em Paris
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Andebol

Supertaça realiza-se 
em Serpa
A Supertaça de Andebol 
Sénior (época desportiva 
2022/2023) vai realizar-
se na cidade de Serpa. O 
Pavilhão dos Desportos 
Carlos Pinhão recebe, nos 
dias 10 e 11 de setembro, 
Futebol Clube do Porto (atual 
campeão), Sporting Clube de 
Portugal (vencedor da Taça 
de Portugal), Sport Lisboa e 
Benfica e Clube de Futebol 
Os Belenenses.

O sorteio dos jogos terá lu-
gar no próximo dia 22 de ju-
lho, na sala de sessões da Câ-
mara Municipal de Serpa. 

A organização cabe à Fede-

ração de Andebol de Portu-
gal, que conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Serpa e 

colaboração da Associação 
de Andebol do Algarve.

n

Jogos em Serpa

Torneio Lopes da Silva
A 26.ª edição do Torneio 
Interassociações Lopes da Silva 
decorreu nos distritos de Beja e 
Évora, entre 18 e 25 de junho e 
Serpa recebeu seis jogos desta 
competição, nos dias 19, 20 e 21 
de junho.

O Torneio Lopes da Silva é 
uma competição realizada em 
Portugal, pela Federação Por-
tuguesa de Futebol, sendo dis-
putada pelas seleções sub-14 
das 22 associações distritais do 
País, sendo que participaram 
nesta prova os melhores jo-
gadores de todas as seleções 
distritais. 

Os jogos realizados em Ser-
pa, aconteceram no campo sin-
tético do Parque Desportivo de 
Serpa, e o Município de Serpa 
associou-se ao evento, ceden-
do as instalações desportivas 
e o transporte para as deslo-
cações das equipas entre as 
unidades hoteleiras e o campo 
de jogos.

n

Pelo Guadiana abaixo

Rota das 
Azenhas

A Câmara Municipal de Serpa promoveu, 
no dia 25 de junho, uma descida pelo Rio 
Guadiana, em caiaque, que teve lotação es-
gotada. 

A descida pelo Guadiana permite a desco-
berta do último reduto selvagem e natural 
de um rio que faz parte da memória coleti-
va mágica e lendária do Alentejo. O percur-
so, calmo e fluído, é regularmente animado 
pelos rápidos na passagem dos açudes das 
antigas azenhas, proporcionando a sensação 
e emoção das águas bravas. 

A iniciativa, que alia desporto de natureza 
e promoção turística, com grande procura 
por parte do público, é realizada desde 2012, 
no percurso de canoagem homologado “Por 
Este Rio Abaixo”.Fo
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Várias seleções passaram por Serpa

A Câmara de Serpa apoiou esta iniciativa Lotação esgotada nesta descida do rio

Ponte do Guadiana foi passagem obrigatória
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obras

Dados meteorológicos de 17 de maio a 18 de junho

Serpa Pias Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 39,1°C 39,4°C 40,6°C

Temperatura mínima 10,8°C 10,8°C 10,6°C

Precipitação total acumulada 0,8 mm 0,3 mm 12,9 mm

Intervenção

Tratamentos 
preventivos 

A Câmara Municipal de Serpa procedeu, de 
6 a 8 de junho, ao tratamento de loendros, em 
várias zonas do concelho de Serpa. Realiza-
do através de métodos naturais e não fitofár-
macos, de acordo com a política de proteção 
ambiental que a autarquia tem vindo a seguir, 
não implicou qualquer risco para a saúde hu-
mana, animal ou vegetal. 

Paralelemente, o Município de Serpa pro-
cedeu a ações preventivas de controlo de 
pragas, nos dias 7, 8 e 9 de junho, em todo o 
concelho.

Praça da República

Instalação de repuxos
A empreitada de exe-

cução do projeto de 
instalação de repuxos na Pra-
ça da República, encontra-se 
a decorrer desde o dia 23 de 
maio, após montagem de es-
taleiro. 

A Câmara Municipal de 
Serpa assegura diretamente, 
através dos Serviços da Di-
visão de Cultura e Patrimó-
nio, os trabalhos de acompa-
nhamento arqueológico da 
execução da empreitada, no 
cumprimento do Decreto-Lei 
n.º 164/2014 de 4 de novem-
bro, nomeadamente durante 
as ações de escavação do 
subsolo, que decorreram en-
tre os dias 23 e 26 de maio. 

No decorrer dos trabalhos 
foram detetados vestígios 
arqueológicos na área de 
instalação da sala de máqui-
nas, que não criaram impedi-
mentos à normal execução da 
empreitada, mas que foram 
devidamente intervenciona-
dos para limpeza e registo, 
no âmbito dos procedimentos 
legais da área da arqueologia. 

Os vestígios correspondem 
a um conjunto de três silos, 
estruturas escavadas na ro-
cha para armazenamento de 
alimentos, possivelmente de 
época medieval ou moderna, 
que irão ser objeto de esca-
vação arqueológica após a 
área de intervenção se en-

contrar nas condições de se-
gurança necessárias, uma vez 
que a zona de escavação ar-
queológica se prolonga para 
fora do espaço de obra. 

As estruturas arqueológicas 
foram devidamente assinala-
das e protegidas através da 
colocação de manga geotêx-
til, para garantir a sua integri-
dade durante a execução dos 
trabalhos da empreitada. 

Após a realização dos tra-
balhos de escavação ar-
queológica, os silos serão 
devidamente protegidos e 
selados, de modo a garantir a 
segurança da área e o normal 
prosseguimento do projeto. 

n

Este repuxo está a ser instalado na Praça da República

Época balnear

Abertura 
das piscinas

As piscinas municipais descobertas de Pias 
e Serpa abrem ao público no dia 4 de julho. 
Estarão em funcionamento de terça a domin-
go, entre as 10.00 h e as 19.30 horas. 
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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 julho realiza-se uma reunião pú-
blica da Câmara Municipal, no dia 20, pelas 
17.30 horas, em Serpa, no edifício dos Paços 
do Concelho. 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 SERPA JARDIM

02 a 08 | Farmácia CENTRAL

09 a 15 | Farmácia SERPA JARDIM

16 a 22 | Farmácia CENTRAL

23 a 29 | Farmácia SERPA JARDIM

30 e 31 | Farmácia CENTRAL

Serpa
> Pavilhão Carlos Pinhão, reposição de 

pavê no exterior

> Manutenção, pintura de muro e floreiras 

> Execução de caldeiras

> Rua Pedro Anes, reposição de calçada

> Pólo 3, pintura exterior

> Piscina descoberta, execução de sistema 
de drenagem dos filtros, pintura e 
reposição de calçada na envolvente

> Rua Simon Bolívar, colocação de lajetas 

> Praça da República, instalação de 
repuxos

> Estaleiro Municipal, substituição de 
coberturas

> Rua da Previdência, renovação da rede 
de esgotos

Santa Iria

> Reposição de asfalto

Vila Verde de Ficalho

> Reparações no Parque Desportivo

> Rua do Outeiro, requalificação

Concelho
> Execução de ramais de água e 

saneamento 

> Poda de árvores

Brinches
> Arranjos de caminhos em terra batida

Pias

> Rua 1.º de Maio, execução de linhas de 
água 

> Reposição de calçada em vários 
arruamentos

> Ruas 1.º de Dezembro e Pedro Ávares 
Cabral, requalificação

> Reparação de caminhos 

Mina da Orada
> Arranjo de caminhos

Vila Nova de São Bento
> Reposição de asfalto em vários 

arruamentos

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

> Zona de Atividades Económicas, 
rebaixamento de passeios para acesso 
a lotes

Vale de Vargo
> EM 517, limpeza de bermas e valetas 
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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
 Até dia 1

>  Cá Dentro . Como cuido do planeta Terra? .  Mindfulness para crianças dos 4 aos 10 anos
    Dia 2 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição

  Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

>  Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
    Dias 7, 14, 21, e 28  .  12.00 horas . Facebook Serpa Terra Forte

>  Gomos de Tangerina . Mediação de leitura
    Dia 9 . às 11.00 h . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

>  Mãos na Massa . Oficina “SOL”
    Dia 23 . das 10.30 h às 12.30 h

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

>  Exposição “Alentejo Mayor” . Fotografias de José Cabrita Nascimento
    Até dia 31 . Galeria de Exposições Temporárias

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Associação Cultbéria/Musibéria/Município de Serpa

> Espetáculo de Dança . BOCA DE CENA de António Torres
   Dia 2 . 18.30 horas . Auditório Musibéria . M/12 anos

Entrada gratuita. Informações através de musiberia.serpa@gmail.com 
Parceiro Institucional | Direção Geral das ArtesApoio | Fundação GDA

Guadiana em Festa . BRINCHES
Dias 2 e 3 . Consultar programa próprio
Org.: Junta de Freguesia de Brinches, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Festival de Verão . PIAS
Dias 8 e 9 . Antigos Casões da UCP . Consultar programa próprio
Org.: Associação das Festas de São Luís e Santíssimo Sacramento, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Atividades de Verão. SERPA
Dias 9 e 30 . Baile de Verão. Parque de estacionamento junto ao complexo 
desportivo
Org.: Futebol Clube de Serpa, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Feira do Sótão e do Artesanato . SERPA
Dia 9 .  9.00 h às 13.00 horas . Jardim Municipal de Serpa 
Org.: Sulcena, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Noites de Rua Cheia . CONCELHO
De 15 de julho a 21 de agosto  . Consultar programa próprio 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

VisitARQ – À descoberta do Museu . SERPA
Dia 26 . 12.30 horas . Lançamento do 8.º episódio do programa, dedicado à 
Antiguidade Tardia . Facebook Serpa Terra Forte
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Feira Anual . VILA NOVA DE SÃO BENTO
De 29 a 31 . Consultar programa próprio
Org.:  União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

DESPORTO
Vamos conhecer o concelho… a pé . BRINCHES
Caminhada integrada no Guadiana em Festa
Dia 3 . Início no apeadeiro do Guadiana (antiga estação de comboio), em 
Serpa, com final nos Moinhos Velhos, em Brinches
Inscrições até 30 de junho
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Vamos conhecer o concelho… a pé . SERPA
Caminhar com a Lua
Dia 15 . 20.00 horas . Concentração no Pavilhão Carlos Pinhão
Inscrições até 14 de julho, na Câmara Municipal de Serpa, Gabinete de Movimento Associativo 

Desporto e Juventude, telefone 284540129, ou desporto@cm-serpa.pt..

Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Rota das Azenhas . SERPA
Dia 23 . 08.30 horas . Descidas do rio Guadiana em canoa
Concentração na Piscina Coberta de Serpa
Recomenda-se o uso de roupa e calçado adequado à atividade, chapéu e protetor solar.

Valor da inscrição: 20 €/pessoa. Inclui transporte de Serpa para o rio e regresso no final da atividade.

Inscrições: Câmara Municipal de Serpa, Gabinete de Movimento Associativo Desporto e Juventude, 

telefone 284540129, ou desporto@cm-serpa.pt, até ao dia 21 de julho.

Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Stand Up Paddle . SERPA
Dia 10 . Barragem de Brinches
1.ª Sessão às 8.30 horas - Saída do Pavilhão Carlos Pinhão
2.ª Sessão às 10.30 horas - Saída do Pavilhão Carlos Pinhão
Inscrições até dia 8 de julho, limitadas a 30 vagas.
Valor da inscrição: 15 €/pessoa. Inclui transporte de Serpa para para a Barragem de Brinches.

Inscrições: Câmara Municipal de Serpa, Gabinete de Movimento Associativo Desporto e Juventude, 

telefone 284540129, ou desporto@cm-serpa.pt.

Organização.: Câmara Municipal de Serpa

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)


