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A Câmara Municipal de 
Serpa, na sequência das no-
vas medidas anunciadas pela 
Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses, sobre 
a transferência de compe-
tências na área da educação, 
reiterou o pedido de reunião, 
efetuado inicialmente em 8 de 
junho, com o secretário de Es-
tado da Educação para escla-
recer várias questões, nomea-
damente o investimento na 
Escola Secundária de Serpa.

Do plasmado no acordo 
subscrito pelo Governo e As-
sociação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses, retira 
esta autarquia a convicção 

que o investimento na Esco-
la Secundária de Serpa, será 
suportado a cem por cento 
pelo Orçamento de Estado/
financiamento comunitário, o 
que, a acontecer, apenas vem 
dar razão à posição defendi-
da pelos Executivos CDU, que 
sempre afirmaram que esta 
obra é da responsabilidade 
do Estado Central, interpreta-
ção que se impõe esclarecer, 
mas também perceber, nessa 
situação, quem será o dono 
da obra e qual o montante do 
financiamento (atualmente o 
montante está definido em      
3 400 000,00 de euros). A de-
finição do “dono da obra”, e do 

montante do financiamento, 
são de extrema importância 
para a Câmara Municipal de 
Serpa perceber se deve pros-
seguir com as diligências para 
elaboração do projeto, mas 
também qual será o projeto a 
elaborar.

Catorze anos depois da Es-
cola Secundária de Serpa ter 
sido sinalizada (2008), e nove 
depois de ter estado incluída 
nas intervenções definidas 
pela quarta fase da Parque 
Escolar (2013), finalmente há 
uma viragem nesta matéria, 
com o Governo a assumir a 
sua responsabilidade com os 
edifícios escolares.

Educação 

Município pede 
nova reunião  

Educação

Conselho 
Municipal

O Conselho Municipal de Educação de 
Serpa reuniu no dia 12 de julho. Da ordem de 
trabalhos constava a execução do protocolo 
de delegação de competências nos agrupa-
mentos de escolas, no ano letivo 2021/2022, 
bem como o Plano Municipal de Transportes 
Escolares, as Atividades de Enriquecimento 
Curricular e a preparação do ano letivo, re-
ferentes a 2022/2023. 

No dia 11 de julho realizou-
-se, na Câmara Municipal de 
Serpa, uma reunião de emer-
gência do Centro de Coorde-
nação Operacional Munici-
pal da Proteção Civil, com a 
presença de várias entidades 
designadamente GNR, Asso-

ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Serpa e 
representantes das Juntas de 
Freguesia, destinada a articu-
lar as medidas que poderiam 
ser necessárias, na sequência 
da declaração de situação de 
alerta. Foi feito um ponto de 

situação no concelho, com 
vista a definir necessidades, 
inventariar meios e informar 
sobre o dispositivo existente.

n

Temperaturas elevadas

Proteção civil reúne

Centro de Coordenação Operacional Municipal reúne

Preparação do próximo ano letivo em destaque

Autocarro La caixa 

CreACTivity 
em Serpa

O autocarro móvel “Creactivity”, da Funda-
ção “La Caixa”, esteve em Serpa, entre 27 a 
29 de junho, no estacionamento junto à Bi-
blioteca Municipal de Serpa.

Durante esses dias apresentou um proje-
to educativo para a comunidade em geral, 
ainda que destinado em especial para crian-
ças a partir dos seis anos, e realizou oficinas 
com o objetivo de impulsionar a criativida-
de, o espírito empreendedor, a cooperação 
e a reflexão. A estadia em Serpa teve o apoio 
da Câmara Municipal de Serpa. 

n

Equipamento apela à interação dos jovens
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O Município de Serpa asso-
ciou-se às comemorações do 
70.º Aniversário da Força Aérea 
Portuguesa, estando presente, 
nos dias 2 e 3 de julho, na Base 
Aérea de Beja, com um stand 
institucional. 

No último dia do evento teve 
lugar uma degustação de pro-
dutos tradicionais de Serpa, 
com queijo, azeite, mel e vinho. 
O Município apoiou a celebra-
ção disponibilizando meios lo-
gísticos para o transporte entre 
a cidade de Beja e a Base Aé-
rea n.º 11. 

R
etomadas as atividades ha-
bituais, este verão tem sido 
intenso com iniciativas para 
vários gostos e para todas 
as idades. A começar pelas 

Oficinas de Verão, programa municipal que 
disponibiliza gratuitamente às crianças do 
concelho animação desportiva e cultural, 
estando envolvidas semanalmente cerca de 
240 crianças entre os 3 e os 12 anos. Para um 
grupo etário mais avançado, e organizadas 
pela Rota do Guadiana (Projeto CLDS 4G Ser-
pa Criativa), decorrem campos de férias com 
visitas a museus, desporto, acampamento no 
Parque de Campismo, entre muitas outras ati-
vidades. Ainda dentro das atividades para a 
juventude, é de registar o intercâmbio promo-
vido pela Associação Experimentáculo, que 
contou com a presença de 28 jovens de vários 
países, promovendo o voluntariado e o em-
preendedorismo juvenil. Referência ainda ao 
Encontro de Teatro promovido pelo (En)Cena, 
que trouxe a Serpa mais de 130 alunos, pro-
fessores e formadores e que nos maravilhou 
com o espetáculo “Na Corda Bamba”, tornan-
do os nossos silos um palco imprevisível e 
extraordinário. Atividade que marcou, em si-
multâneo, o início do Festival Noites na Nora, 
organizado pela BAAL 17 e que, mais um ano, 
nos trouxe uma programação intensa. Refiro 
ainda o programa Noites de Rua Cheia, uma 
iniciativa do Município com o apoio das Juntas 
e Uniões de Freguesias e que leva a todo o 
concelho um diversificado programa cultural;  
a Feira Anual de Vila Nova de São Bento e a 
FATOR em Vila Verde de Ficalho, para além 
das muitas atividades desportivas e de lazer, 
numa agenda que se prolonga até ao fim do 
verão e que contará ainda com o III Festival 
Território Hospitalário, no Castelo de  Serpa, 
as Festas de Vales Mortos e as Festas de Pias, 
também conhecida como a Festa Rija. Não é 
pouco, e importa salientar que tudo isto só é 
possível pelo trabalho feito pelo movimento 
associativo e por várias entidades, bem como 
por um conjunto alargado de pessoas que 
fazem com que tudo isto aconteça. O nosso 
obrigado a todos. 

EDITORIAL
EM SERPA ACONTECE

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Moçambique

Delegação de Monapo
Uma delegação com-

posta por Abdul Ami-
de Alimamad, Avelino Pauli-
no Muligeque e Paulo Fiscal, 
respetivamente presidente do 
Conselho Municipal, presiden-
te da Assembleia Municipal e 
chefe de gabinete do municí-
pio de Monapo, Moçambique, 
esteve em Serpa, no passado 
dia 12 de julho, reunindo com o 
Executivo Municipal e com os 
chefes de divisão da autarquia, 
para uma reunião técnica na 
qual foi apresentado o funcio-
namento dos serviços da Câ-
mara Municipal de Serpa.

Os autarcas colocaram al-
gumas questões e explicaram 
as diferenças de funciona-
mento dos serviços em Mo-
napo e da deslocação consta-
ram ainda uma série de visitas 
a unidades empresariais do 
concelho.

A colaboração institucional 
com este município moçam-
bicano, localizado na província 
de Nampula, no norte do país, 
insere-se na política de amiza-
de e cooperação internacional 
defendida pelo Município de 
Serpa.

n

Foi possível provar produtos tradicionais de Serpa

Serpa presente

Aniversário da Força 
Aérea Portuguesa 

Delegação foi recebida nos Paços do Concelho 

Reunião técnica com chefes de divisão
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Cedência de sede

Apoio ao Movimento 
Associativo 

No dia 28 de junho, o Mu-
nicípio de Serpa assinou um 
protocolo com o Grupo Co-
ral e Instrumental Trigo Roxo 
– secção da Sociedade Fi-
larmónica de Serpa, para ce-
dência de uma sede, localiza-

da na antiga Escola Primária 
do Forte. 

Protocolos de semelhante 
teor têm vindo a ser celebra-
dos com várias associações 
do concelho, dez até à data, 
com o objetivo de dotar o 

movimento associativo con-
celhio de meios que impul-
sionem a dinamização de ati-
vidades, iniciativas e projetos 
de cariz lúdico, cultural, so-
cial e desportivo em prol da 
comunidade.

Assinado protocolo com o Grupo Trigo Roxo 

O CLDS 4G SerpaCriativa promove, de 27 de 
junho a 26 de agosto, campos de férias para jo-
vens entre os 12 e os 16 anos, em várias fregue-
sias do concelho de Serpa.

Dos campos de férias constam visitas aos 
equipamentos municipais, nomeadamente ao 
Museu Municipal de Arqueologia e ao Museu do 
Cante. Canoagem, slide, piscina, visitas ao rio e à 
serra e acampamento no Parque de Campismo 
Municipal, fazem também parte das atividades 
programadas.

A iniciativa, coordenada pela Rota do Guadia-
na, tem o apoio da Câmara Municipal de Serpa.

ATL em Serpa

Campos 
de Férias

O Município de Serpa assinou, 
no dia 6 de julho, os protocolos 
que definem os apoios referen-
tes ao ano de 2022, com várias 
entidades, designadamente So-
ciedade Recreativa Vales Mor-
tos, Associação Cultural de Santa 
Iria, Associação Talentos de Vale 
de Vargo, Teatro Experimental 
de Pias, Corpo Nacional de Es-
cutas – Vila Nova de São Bento, 
Associação Margem Esquerda 
do Guadiana, Baal 17, Boxerpa, 
Sulcena, Sociedade Filarmónica 
de Serpa, Sport Clube de Serpa 
– Patinagem Artística e Clube 
Amadores de Pesca Desportiva. 

Estas verbas destinam-se a 
apoiar as associações e coleti-
vidades no exercício da sua ati-
vidade regular e das ações in-

cluídas nos Planos de Atividades 
anuais.

n

Apoios financeiros

Protocolos assinados

Momento da assinatura dos protocolos 

Jovens realizam visitas a pontos turísticos

Jardim Municipal 

Feira 
do Sotão

O Jardim Municipal de Serpa recebeu a XVII 
Feira do Sótão e Artesanato de Serpa, no dia 9 
de julho, durante a manhã.

Organizada pela Sulcena, Associação Cultu-
ral e Recreativa, contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa e permitiu aos artesãos e a 
todos os interessados, vender artigos e conviver 
enquanto usufruíram do jardim municipal.
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Oficinas de Verão em Serpa

Férias animadas

Oficinas de Verão 
A Câmara Municipal de 

Serpa encontra-se a pro-
mover, de 4 de julho a 31 de agos-
to, as Oficinas de Verão 2022. 

Atividades desportivas, lúdi-
cas e de recreio, como idas à 
piscina, momentos de ginástica, 
oficinas de expressão plástica 

e de música tradicional e dra-
matização de histórias são as 
atividades propostas a todas as 
crianças inscritas, independen-
temente da localidade em que 
se realiza a oficina.  

As Oficinas de Verão são gra-
tuitas e destinadas a crianças 

dos três aos 12 anos, realizam-
-se nas localidades de Serpa, 
Pias, Brinches, Vila Verde de 
Ficalho, Vila Nova de São Ben-
to, Vales Mortos, Vale de Var-
go e A-do-Pinto e beneficiam 
semanalmente cerca de 240 
crianças.

O melhor da raia 

Feira de 
Vale do Poço 

De 16 a 18 de setembro realiza-se a Fei-
ra Agropecuária Transfronteiriça de Vale do 
Poço, com o objetivo de promover o territó-
rio e as suas potencialidades, valorizando-o 
especialmente nas áreas agrícola, silvícola, 
florestal, produção animal, ambiental, social 
e cultural.

A Feira está aberta à exposição do que 
melhor se faz na região, nomeadamente no 
setor agropecuário, serviços de apoio à agri-
cultura, exposição de animais e maquinaria 
agrícola, gastronomia e animação.

Stands de queijo, vinho, enchidos, azeite, 
pastelaria tradicional, agricultura biológica 
e artesanato, mostra de gado ovino, capri-
no e bovino, tasquinhas com gastronomia 
regional, animação e música popular, cami-
nhadas e jogos tradicionais são algumas das 
atividades para esta edição, bem como o III 
Encontro de Produtores de Agricultura Bio-
lógica da Margem Esquerda do Guadiana, 
em parceria com a Rota do Guadiana. 

Este ano a Feira Agropecuária Transfron-
teiriça de Vale do Poço é organizada pela 
Câmara Municipal de Serpa, com o apoio 
da Câmara Municipal de Mértola, União das 
Freguesias de Serpa e Junta de Freguesia 
de Santana de Cambas (Mértola).

n

Vila Verde de Ficalho

Vila Nova de São Bento

Brinches

Vales Mortos

Vale de Vargo A-do-Pinto

Pias
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No âmbito do intercâmbio 
“Yes 4 Rural Volunteering”, 
promovido pela Associação 
Cultural Experimentáculo, 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, realizou-se 
no dia 8 de julho, no Centro 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to Económico de Serpa, uma 
apresentação sobre as políti-
cas de apoio ao empreende-
dorismo e à fixação de jovens. 

A Experimentáculo, é uma 
associação juvenil, sem fins 
lucrativos, com atividades na 
área da cultura, artes e espe-
táculo, com uma vasta expe-
riência em intercâmbios inter-
nacionais, já tendo passado 
por Serpa noutras ocasiões e 
envolvido jovens do concelho 
nas suas atividades.

O “Yes 4 Rural Volunteering” 
é um projeto de intercâmbio 

europeu destinado a jovens. 
Em Serpa, estiveram 28 jo-
vens de Portugal, Roménia, 
Sérvia, Croácia, Macedónia 
do Norte e Turquia, entre 5 e 
14 de julho. O objetivo prin-
cipal deste intercâmbio que 
tem marcado presença em 
Serpa nos últimos anos, é 

promover o voluntariado en-
quanto ferramenta de capaci-
tação pessoal, especialmente 
em contextos rurais. 

Este é um projeto financia-
do e certificado pelo progra-
ma Erasmus+ da Comissão 
Europeia.

n

Yes 4 Rural Volunteering

Empreendedorismo 
em espaço rural 

Em Vale de Vargo

Semana Cultural   

De 20 a 26 de julho decor-
reu a XXIV edição da Se-

mana Cultural de Vale de Var-
go, organizada pela União das 
Freguesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo. 

Concerto com Banda Filarmó-
nica de Serpa (dia 20), espetácu-
lo musical com Rodrigo Aleixo e 

Modas (dia 21), baile com Tozé 
Pratas e Dina Teresa (dia 22), 
espetáculo musical com Jorge 
Nice (dia 23), um Mega Gaspa-
cho, organizado pela Associa-
ção de Festas de Vale de Vargo, 
a que se seguiu uma noite de 
Fados com Ana Pacheco, inse-
rida na programação das Noites 

de Rua Cheia (dia 24), exibição 
do filme “La La Land Melodia de 
Amor” (dia 25), e um espetácu-
lo de histórias com humor, com 
Jorge Serafim (dia 26) foram as 
atividades de que foi possível 
desfrutar. 

O evento contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Serpa.

Espetáculo de histórias com Jorge Serafim

Jovens participaram numa sessão sobre apoio ao empreendedorismo

Moinhos Velhos 

Guadiana 
em Festa

O Guadiana em Festa voltou a realizar-se em 
Brinches, junto aos Moinhos Velhos, nos dias 2 
e 3 de julho. 

Com esta iniciativa, os presentes puderam 
usufruir das frescura e beleza daquele troço do 
Rio Guadiana, num ambiente descontraído, e 
ainda apreciar os bons produtos tradicionais e  o 
peixe do rio.

Da programação fizeram parte insufláveis, pin-
turas faciais e um trampolim, para alegria dos 
mais novos, uma conversa sobre arqueologia, no 
âmbito do projeto Arqueologia nas Freguesias (7 
sítios, 7 histórias), dinamizada pelo arqueólogo 
da Câmara Municipal de Serpa, espetáculos mu-
sicais com Luís Simenta, Filipe Alves, Rockustico 
e DJ Daw. Uma caminhada, seguida de uma aula 
de zumba, completaram o programa.

O Guadiana em Festa é um evento anual, or-
ganizado pela Junta de Freguesia de Brinches e 
tem o apoio da Câmara Municipal de Serpa. 

Caldo de peixe do rio reuniu os presentes à mesa 

Conversa sobre arqueologia 
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Feira de Vila Verde de Ficalho

FATOR 
De 5 a 7 de agosto realiza-se 

a 14.ª edição da Fator, Feira de 
Artes e Ofícios da Raia, em Vila 
Verde de Ficalho. 

No primeiro dia, após a sessão 
de abertura, realiza-se a inau-
guração de uma exposição no 
Espaço do Museu e uma arrua-
da com os Chocalheiros de Vila 
Verde de Ficalho. De seguida 
atuam o Grupo Coral Feminino 
“Flores do Chança, o Grupo Co-
ral “Os Arraianos”, Pedro Mestre, 
Grupo 69° e o DJ Daniel K.

No segundo dia, espetáculos 

musicais com Rebujitos, Triskle 
e a atuação do DJ P Réu com-
põem o programa. No último dia 
de feira, a componente musical 
estará a cargo do grupo Cruzei-
ro, Origens e DJ Bossa. 

Durante a Fator estará patente 
uma mostra de pintura e escul-
tura, tasquinhas com sabores 
locais e vários stands com pro-
dutos locais e artesanato.

Organizada pela Junta de Fre-
guesia de Vila Verde de Ficalho, 
tem o apoio da Câmara Munici-
pal de Serpa. 

O Grupo de Teatro (En)Cena, 
da Escola Secundária de Ser-
pa, promoveu o XLI Encontro de 
Teatro na Escola, que decorreu 
de 7 a 10 de julho.

O encontro, que contou com 
o apoio da Câmara Municipal 
de Serpa e do Agrupamento de 
Escolas n.º 2 de Serpa, trouxe à 
cidade mais de 130 alunos, pro-
fessores e formadores. 

De cariz formativo, incluiu a 
realização de atelieres de for-
mação de dança, teatro, áudio 
e iluminação, caracterização, 
entre outros. A grande maioria 
das atividades formativas e as 
apresentações realizaram-se no 
Cineteatro Municipal de Serpa.

De destacar a realização de 
um espetáculo, com o grupo de 
teatro profissional Companhia 
Tango Nomade (França), intitu-
lado “Na corda bamba”, que teve 
lugar no dia 8 de julho, nos Silos 
e que também marcou a aber-
tura das Noites na Nora, inicia-
tiva promovida pela Baal17 (ver 
página 11).

O encontro incluiu visitas a 
monumentos e equipamen-
tos municipais e momentos de 
descontração, mas, sobretudo 
a apresentação de espetáculos 
produzidos pelos vários grupos 
de teatro participantes na inicia-
tiva: (En)Cena, Grupo de Teatro 
do Agrupamento de Escolas de 

Ourique, Grupo Contra-Regra 
(Vila Nova de Gaia), Clube de 
Teatro “Gilteatro” (Alcochete), 
Grupo Primeiro Passo (Lisboa), 
Grupo de Teatro o Mellinho (An-
sião), Clube de Teatro Eça de 
Queirós (Lisboa) e Grupo Saida-
toca (Alvaiázere).

Odete Borralho, vereadora 
da Câmara Municipal de Serpa, 
com pelouro da Cultura, acom-
panhou a abertura do evento, 
que teve lugar no dia 7 de julho, 
no Cineteatro Municipal, tendo 
destacado o empenho quer dos 
professores que tornaram pos-
sível a realização do encontro, 
quer dos alunos de todo o País 
que estiveram em Serpa.

Serpa recebe

Encontro de Teatro 
na Escola 

Fo
to

 V
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14.ª Feira de Artes e Ofícios da Raia

5, 6 e 7 de agosto 2022

Feira de Artes e Ofícios da Raia

Dia 5, sexta-feira
20.00 h Sessão de abertura

• Inauguração da exposição – Espaço do Museu 
• Arruada com os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho

22.00 h  Atuação de:
• Grupo Coral Feminino “Flores do Chança”
• Grupo Coral “Os Arraianos”

23.00 h Atuação de Pedro Mestre 
24.00 h Espetáculo Musical com 69° 
01.30 h DJ Daniel K

Dia 6, sábado
22.00 h Espetáculo Musical com Rebujitos
23.30 h Espetáculo Musical com Triskle
01.30 h DJ P Réu

Dia 7, domingo 

22.00 h Espetáculo Musical com Cruzeiro
23.30 h Espetáculo Musical com Origens 
                              (Integrado na programação das Noites de Rua Cheia)

01.00 h DJ Bossa 
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Realizou-se, no dia 23, na 
Cimbal, uma reunião dos au-
tarcas do Baixo Alentejo com a 
Ministra da Coesão Territorial, 
Ana Abrunhosa, e o secretário 
de Estado da Administração 
Local e Ordenamento do Ter-
ritório, Carlos Miguel. O encon-
tro permitiu fazer um ponto de 
situação sobre a execução do 

Portugal 2020, constrangimen-
tos e propostas de solução.

Carlos Alves, vice-presidente 
do Município de Serpa, esteve 
presente na reunião. 

Os autarcas sublinharam que 
as atuais condições de merca-
do para as obras públicas, com 
as constantes revisões de pre-
ço a que muitas empreitadas 

têm sido sujeitas e as demoras 
resultantes dos procedimentos 
de obtenção de visto prévio do 
Tribunal de Contas, colocam 
em risco o cumprimento dos 
cronogramas.

Foi ainda realizada uma apre-
sentação relativa ao próximo 
período de programação Por-
tugal 2030, que abordou os 
desafios para as comunidades 
intermunicipais e para os muni-
cípios que as integram.

As acessibilidades rodoviá-
rias, com destaque para a ne-
cessidade de concretização do 
IP8, com perfil de autoestrada 
até Vila Verde de Ficalho, a 
evolução do projeto de moder-
nização/eletrificação da linha 
ferroviária Beja/Casa Branca, 
com construção de ramal na 
zona do Aeroporto de Beja e a 
possibilidade de maior utiliza-
ção desta infraestrutura foram 
também questões abordadas. 

Reunião de trabalho

Necessidade 
de investimentos

Serpa Forte no desporto

Instalação 
de desfibrilhadores 

O Município de Serpa deu iní-
cio, no dia 19 de julho, ao pro-
grama de cardioproteção no 
concelho, com a instalação de 
cinco desfibrilhadores (três fixos 
e dois móveis) em instalações 
desportivas municipais. Estes 
equipamentos passam a estar 
disponíveis no Parque Desporti-
vo de Serpa, Parque Desportivo 
de Pias, Parque Desportivo de 
Vila Nova de São Bento, Pavilhão 
Carlos Pinhão e nas Piscinas de 
Serpa e de Pias.

Paralelamente, estão a ser 
realizadas ações de formação 
de Suporte Básico de Vida com 
Desfibrilhador Automático Ex-
terno, dirigidas a trabalhadores 

da autarquia e representantes 
das associações que utilizam os 
equipamentos, nomeadamente 

treinadores, dirigentes, massa-
gistas e enfermeiros.

n

Carlos Alves representou o Município de Serpa 

Vila Nova de São Bento 

Estação 
Meteorológica

A associação MeteoAlentejo instalou, em 
meados de junho, uma estação meteoroló-
gica na localidade de Vila Nova de São Ben-
to, resultado de uma parceria com a União 
das Freguesias de Vila Nova de São Bento e 
Vale de Vargo.

Esta é a 53.ª estação da Rede MeteoAlentejo, 
sendo a quinta no concelho de Serpa. Vila 
Nova de São Bento junta-se assim a Serpa, 
Herdade da Bemposta, Pias e Vila Verde de 
Ficalho. A expansão desta rede no concelho 
tem como objetivo aumentar a cobertura 
meteorológica contribuindo para o acesso 
da população a informação credível e rele-
vante para o seu dia-a-dia.

De referir que, na sequência da assinatura 
de um protocolo de colaboração entre esta 
associação e a Câmara Municipal de Serpa, 
durante os meses de verão, as Piscinas Mu-
nicipais de Serpa e Pias, têm à disposição 
dos veraneantes, toda a informação disponi-
bilizada no site da MeteoAlentejo.

Este equipamento, que disponibiliza, em 
tempo real no site www.meteoalentejo.pt, 
temperaturas, humidade, velocidade e dire-
ção do vento e precipitação acumulada, vai 
permitir, a longo prazo, fazer uma caracteri-
zação do clima nesta localidade.

Estação possibilita leituras em tempo real

União das Freguesias associa-se à MeteoAlentejo
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notícias
Animação em todo o concelho

Noites de Rua Cheia 2022   
As Noites de Rua Cheia 

cujo início, a 15 de julho, 
aconteceu em Pias com um 
espetáculo musical a cargo 
do grupo O Cruzeiro, man-
têm-se animadas até ao dia 21 
de agosto. 

A programação, descentra-
lizada, permite levar música 
e animação a todas as loca-
lidades do concelho, nomea-
damente Pias, Vale do Poço, 
Cruz da Cigana, Vale Côvo, 
Vale de Vargo, Mina da Orada, 
Neta, Vila Nova de São Bento, 
Brinches, Santa Iria, Vila Ver-
de de Ficalho, Hortinha, A-do-
-Pinto, Serpa e Vales Mortos.

Organizadas pela Câmara 
Municipal de Serpa, contam 
com o apoio das Juntas e 
Uniões de Freguesia do con-
celho. 

Programa: 

Dia 5 | BRINCHES | 21.30 h | Fes-
ta de N. Sra. das Neves | Jardim 
| Concerto com Rodrigo Aleixo 
e Modas

Dia 6 | SANTA IRIA | 21.30 h | 
Junto ao Centro Cultural | Con-
certo com Rastolhice

Dia 7 | VILA VERDE DE FICALHO 
| 23.30 h | FATOR | Largo Conde 
de Ficalho | Concerto com Ori-
gens

Dia 12 | HORTINHA | 21.30 h | 
Junto à Escola Primária | Con-
certo com De Pantanas

Dia 13 | A-DO-PINTO | 21.30 h | 
Junto ao Salão Polivalente | Bai-
le com J. Curro

Dia 14 | SERPA | 21.30 h | Largo 
da Corredoura | Concerto com 
Vozes do Sul

Dia 15 | VALES MORTOS | 21.30 h 
| Festa de Santa Maria | Junto ao 
Centro Cultural | Concerto com 
Koincidencias

Dia 19 | SERPA | 19.00 h | Igre-
ja de São Francisco | Concerto 
com De Pantanas (acústico)

Dia 20 | SERPA | Largo Condes 
de Ficalho

18.00 h . Sunset com DJ Daw

20.30 h . Concerto com Zeca e 
os Pelintras

23.00 h . Concerto com Filipe 
Alves

Dia 21 | SERPA | Largo Condes 
de Ficalho

18.00 h . Sunset com DJ Jo Black

19.00 h . Concerto com Canta-
rolando

21.00 h . Concerto com Por Que Sí Vasco Maurício animou Vale Côvo

Recriação histórica

Território 
Hospitalário

O Festival Território Hospitalário regressa a 
Serpa nos dias 20 e 21 de agosto para nos trans-
portar até à época das Cruzadas e da Reconquis-
ta Cristã. O Castelo de Serpa irá acolher diversas 
atividades de recriação histórica, demonstrações 
de combate, jogos, teatralizações e desfile. 

O Festival resulta de uma candidatura no âm-
bito do fomento da cooperação transfronteiriça 
na Euroregião Andaluzia - Alentejo - Algarve, 
aprovada pela Junta da Andaluzia, e que tem 
como parceiros os municípios de Aracena, Aro-
che e Serpa. 

Pretende-se promover uma agenda cultural 
comum ligada à história medieval deste territó-
rio, com o intuito de consolidar a cooperação ins-
titucional e divulgar o património da região. 

As atividades do festival têm início em Arace-
na, com a Muestra de Música Antigua Castillo 
de Aracena, de 10 a 14 de agosto, seguindo-se 
a Noche de las Velas de Aroche, a 13 de agosto, 
e terminando nos dias 20 e 21, em Serpa, com a 
iniciativa “Hospitalários: das Cruzadas à Recon-
quista Cristã”. 

  ESTIVAL
TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO

ALCÁÇOVA DO CASTELO
RECRIAÇÃO HISTÓRICA

DAS CRUZADAS À RECONQUISTA CRISTÃ
HOSPITALÁRIOS

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia,

Administración Pública e Interior

AGOSTO202220  21SERPA

 Noites de Rua Cheia, em Vale do Poço, com Trigo Roxo

Noites de Rua Cheia, em Pias, com Grupo Cruzeiro

Espetáculo em Vale de Vargo com Ana Pacheco
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notícias

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Lápide funerária romana 
em mármore

Esta lápide, proveniente do Monte Branco, na freguesia 
de Pias, foi encontrada em 1978, durante a lavra de um 
campo. 

Apesar de se tratar de uma peça algo fragmentada, o 
texto gravado em latim conserva ainda o seguinte:

IANQ […]
QVOD · NATVM […]
TVRBA […]

NATVM é uma alusão a filho e TVRBA a choro ou la-
mento, pelo que estamos perante uma interessante placa 
funerária, com o lamento provocado pela perda do filho, 
através de uma frase reveladora do estado de forte co-
moção dos pais desgostosos, que terão mandado erigir o 
monumento para homenagear o filho desaparecido. 

Esta peça é atribuída ao final do século II d.C. ou início 
do século III d.C. e pertenceria a um dos cemitérios fami-
liares da villa romana de Monte Branco 1.

Lápide funerária romana em mármore (Monte Branco, Pias)
Museu Municipal de Arqueologia

Revive 2022-2026

Protocolo 
com a Ulsba

No dia 23 de junho foi assinado um 
protocolo no âmbito do Programa 
Nacional Rede Vigilância de Vetores 
2022-2026, entre a Ulsba e os municí-
pios do Baixo Alentejo. Em represen-
tação do Município de Serpa esteve 
Carlos Alves, vice-presidente. 

O protocolo renova a parceria entre 
os serviços do Ministério da Saúde e 
os municípios, tendo em vista a co-
laboração na investigação sobre os 

agentes de transmissão, bem como 
garantir a monitorização e vigilância 
da atividade dos vetores de transmis-
são, identificar as áreas territoriais de 
risco, definindo zonas prioritárias para 
vigilância e medidas especiais de in-
tervenção e prevenir a propagação 
através de ações de sensibilização 
e combate, desenvolvendo, para tal, 
parcerias educativas sobre as doen-
ças humanas de transmissão vetorial.

Programa Revive
As doenças transmitidas por vetores 

(mosquitos e carraças) resultam das 
alterações climáticas, demográficas e 
sociais, alterações genéticas nos agen-
tes infeciosos, resistência dos vetores 
a inseticidas e mudanças nas práticas 
de saúde pública.

O conhecimento das espécies, a sua 
distribuição geográfica e hospedeiros 
associados, permite estabelecer pro-
gramas de vigilância epidemiológica 
e implementar medidas de prevenção, 
controlo e mitigação. Um desses pro-
gramas é o Programa Nacional Rede 
de Vigilância de Vetores – Revive, no 
qual o Município de Serpa participa 
desde 2017, envolvendo diretamente o 
Gabinete de Veterinária e os Serviços 
de Ambiente, que procedem à instala-

ção anual de armadilhas de captura e 
realizam a monitorização das mesmas. 

n

Representantes dos municípios parceiros do programa
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cultura
Música e teatro em Serpa

Festival Noites na Nora
De 8 a 23 de julho realizou-

-se em Serpa mais uma 
edição do festival Noites na Nora 
(NNN), organizado pela compa-
nhia de Teatro Baal 17.

A abrir as NNN, realizou-se 
uma apresentação, nos silos de 
Serpa, “A corda bamba”, espe-
táculo resultante de um projeto 
artístico multidisciplinar (dança 
aérea, música e teatro) desen-
volvido pela Baal17 - Companhia 
de Teatro e a Tango Nomade, 
companhia de dança vertical, 
de França, a que se juntaram os 
jovens do (En)cena e elementos 
da comunidade.

Na música, marcaram presen-
ça Senõr Pelota – DJ, Avdysh 
Kateryna Duo (Ucrânia), João 
Melgueira e João Sequeira, JUG, 
Motherflutters, Silly e Hits Mike 
com os convidados Edu Montei-
ro, Tyoz e Stego. 

Quanto ao teatro, contou com 

duas peças para a infância, “Uni-
-verso”, pela Baal17, e “Como 
nascem as estrelas”, pelo Al 
Teatro. Para o público em geral 
apresentou “O globo de Sara-
mago”, pela Leirena Teatro; “Mal-
teses”, pela GATO SA, “Chovem 

Amores na rua do Matador” (Mo-
çambique), uma coprodução da 
Fundação Fernando Leite Cou-
to e Universidade Mondlane e 
“Mentira a quanto obrigas”, pelo 
Teatro de Montemuro. 

n

A-do-Pinto 
e Vales Mortos

Oficina de 
brincar

A Oficina do Brincar TUM TUM TÁ foi uma 
constante durante a 19.ª edição do Encontro de 
Culturas, dinamizando os públicos mais jovens 
nas diversas localidades onde este decorreu. 
Mas o TUM TUM TÁ não se quis ficar por aqui e 
foi de visita às escolas de Vales Mortos e A-do-
-Pinto, enleando e desenleado estórias ditas, 
cantadas e bailadas.

A Oficina do Brincar foi dinamizada pela asso-
ciação Chão Nosso, Crl, animada por Celina da 
Piedade, Cristina Taquelim, Ana Santos e Beatriz 
Raposo e teve como objetivo pôr a criançada a 
experimentar e descobrir artisticamente como 
se cruzam palavra, música e corpo. 

Estas oficinas de brincar foram promovidas 
pela Câmara Municipal de Serpa.

Atividade em Vales Mortos

Já disponível

Poemografias

“Poemografias”, décima 
primeira publicação da edi-
tora Respirar de Ouvido, 

encontra-se disponível nas 
plataformas digitais de do-
wnload, streaming e em for-

mato CD, desde o dia 9 de 
julho. 

Primeiro registo do proje-
to Tangente, das violinistas 
Beatriz Rola e Inês Lapa, 
com música original a partir 
da poesia de Adília Lopes, 
Eugénio de Andrade, Gastão 
Cruz e Sophia de Mello Brey-
ner Andresen, o álbum “Poe-
mografias”, criado e gravado 
no Musibéria, conta com o 
apoio do Município de Serpa 
e da República Portuguesa – 
Ministério da Cultura.

A editora Respirar de Ou-
vido, criada em 2017, com 
sede no Musibéria, produz, 
promove e divulga obras, 
autores e intérpretes con-
temporâneos que se debru-
çam sobre as músicas tra-
dicionais, a improvisação, o 
jazz e a nova música erudita, 
destacando em simultâneo 
os cruzamentos entre esses 
universos e domínios. 

n

O espetáculo “A Corda Bamba” juntou centenas de populares nos silos

Atividade em A-do-Pinto
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desporto

Final Four em Serpa

Supertaça Masculina 
de Andebol
Foi no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de 
Serpa que decorreu, no dia 
22 de julho, o sorteio da edi-
ção 2022/2023 da Supertaça 
Masculina de Andebol, a pri-
meira prova oficial da nova 
temporada. Miguel Laranjeiro, 
Presidente da Federação de 
Andebol de Portugal e João 
Efigénio Palma, Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa 
discursaram no início da ce-
rimónia, salientando, ambos, 
a importância estratégica de 
levar o melhor do andebol até 
à região, que se orgulha de ter 
já uma tradição sedimentada e 
antiga na modalidade.

À semelhança do que acon-
teceu na edição 2021/2022, 
com a mudança de formato, a 
presente Supertaça Masculina 
volta a contar com as quatro 
equipas melhor classificadas 
do último Campeonato Placard 
Andebol 1, com uma alteração 
a registar: FC Porto, Sporting 

CP, SL Benfica e CF Os Bele-
nenses, em estreia na compe-
tição.

Todos os jogos referentes à 
Supertaça vão decorrer no Pa-
vilhão dos Desportos Carlos 
Pinhão, em Serpa, e contarão 
com transmissão em direto na 
RTP2.

n

Brinches

Stand Up 
Paddle  

A Barragem de Brinches recebeu no dia 24 de 
julho, duas aulas de Stand Up Paddle. 

Participaram 10 pessoas que experimentaram 
esta modalidade.

Guadiana

Rota das Azenhas 
Após o sucesso da primeira 

edição deste ano, realizou-se 
no dia 23 de julho uma se-
gunda descida pelo rio Gua-
diana em canoa, organizada 
pelo Município de Serpa.

O número de participan-
tes superou as expectativas. 
Uma atividade que o Municí-
pio de Serpa certamente irá 
repetir.

Uma manhã bem passada, 
com muita diversão à mistura.

n

Vice-presidente juntou-se às comemorações

O Rio Guadiana foi o cenário

Almoço comemorativo

Futebol Clube 
de Serpa

O Futebol Clube de Serpa comemorou, no 
dia 2 de julho, 77 anos de existência. 

Um almoço convívio com sócios e simpa-
tizantes, no refeitório da Câmara Municipal 
de Serpa, onde esteve presente o vice-pre-
sidente da autarquia serpense, Carlos Alves, 
assinalou a data.

Sorteio dos jogos aconteceu no Salão Nobre 

Supertaça Masculina 
2022/2023

> Meias-Finais
10.09.2021 – CF Os Bele-
nenses x Sporting CP
10.09.2021 – SL Benfica x 
FC Porto

> Final
11.09.2021 – Vencedor Jogo 
1 x Vencedor Jogo 2
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desporto
Serpa apoia desporto

Andebolistas serpenses 
em encontro nacional
A equipa de andebol de 

sub-14 masculino do 
Centro de Cultura Popular de 
Serpa participou no Encontro 
Nacional de Andebol incorpo-
rado no 11.º Torneio GarciCup, 
que se realizou em Estarreja, 
entre 6 e 10 de julho.

Os doze atletas de Serpa 

realizaram cinco jogos nos 
quatro dias de participação, 
defrontando o Sporting CP, 
Colégio Carvalhos, NA Pene-
dono, CD São Bernardo e CD 
Marienses.

O Encontro, organizado 
pela Câmara Municipal de 
Estarreja e a Federação de 

Andebol de Portugal, juntou 
cerca de 50 equipas de todo 
o país, com o objetivo de pro-
mover o espírito competitivo.

A Câmara Municipal de Ser-
pa apoiou a participação dos 
jovens andebolistas do con-
celho, cedendo transporte.

n

Em Serpa

Caminhar ao luar
No dia 15 de julho realizou-se 

a atividade “Caminhar ao luar”, 
inserida no plano municipal de 
caminhadas “Vamos conhecer 
o concelho… a pé”, com a par-
ticipação de mais de 40 cami-
nhantes. 

Com início no Pavilhão Car-
los Pinhão, em Serpa, seguiu 
em direção ao Monte da Loba-
ta, continuou até à Herdade da 
Bemposta, percorrendo olivais 
e plantações de milho, sob a 
luz da Lua Cheia

n

Assinatura de protocolo

Bar da Piscina

No dia 1 de julho foi assinado um protocolo 
entre o Município de Serpa e a Comissão de 
Festas de Pias, para a cedência das instala-
ções do bar das Piscinas de Pias, a título não 
oneroso, durante a corrente época balnear. 

A concessão de exploração do Bar visa as-
segurar o serviço de venda de alimentos já 
confecionados e de bebidas, durante o pe-
ríodo de funcionamento das Piscinas no ve-
rão de 2022. 

Cerca de 40 pessoas aproveitaram o luar para caminhar

Troca de cumprimentos

Atletas de Serpa realizaram cinco jogos nos quatro dias de participação

Caminhada

Guadiana 
em Festa

No dia 3 de julho realizou-se a caminhada 
Guadiana em Festa, inserida no programa 
municipal “Vamos Conhecer o concelho… a 
pé” e no Guadiana em Festa, promovida pela 
Câmara Municipal de Serpa, com apoio da 
Junta de Freguesia de Brinches. 

Após o percurso, do apeadeiro do Guadia-
na até aos Moinhos Velhos, no qual participa-
ram 30 caminhantes, realizou-se ainda uma 
aula de zumba, com cerca de 20 participan-
tes, na margem do rio.

Caminhada seguida de aula de zumba
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obras

Dados meteorológicos 
de 19 de junho a 18 de julho

Serpa Pias Vila Nova de São Bento Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 42,8°C 42,8°C 42,7°C 43,5°C

Temperatura mínima 11,5°C 10,9°C 10,7°C 10,1°C

Precipitação total acumulada 0,2mm 0,0mm 0,0mm 2,1mm

Contentores 

Lavagem e 
higienização 

O Município de Serpa procedeu à lavagem 
e higienização dos contentores de resíduos 
sólidos urbanos, através de uma empresa da 
especialidade. 

Entre o dia 24 de junho e o início de julho fo-
ram higienizados 18 contentores subterrâneos 
e aproximadamente 400 de superfície, locali-
zados em todo o concelho.

Requalificação de fachadas

Rua dos Lagares

A autarquia encontra-se a 
proceder à requalificação das 
fachadas do edifício da Rua 
dos Lagares, designadamente 

reparação e pintura exterior e 
ainda substituição dos portões. 

A intervenção destina-se a 
conservar o edifício, que se 

localiza numa zona nobre da 
cidade de Serpa.

n

água
essência da vida

Substituição de ramais
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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 agosto realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 17, pe-
las 17.30 horas, em Vale do Poço, em local a 
designar.  A ordem de trabalhos estará dis-
ponível para consulta no sítio do município, 
em www.cm-serpa.pt com 48 horas de ante-
cedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 a 05 | Farmácia CENTRAL

06 a 12 | Farmácia SERPA JARDIM

13 a 19 | Farmácia CENTRAL

20 a 26 | Farmácia SERPA JARDIM

27 a 31 | Farmácia CENTRAL

Serpa

> Praça da República, instalação de 
repuxos 

> Avenida Simon Bolívar, colocação e 
reparação de lajetas

> Casa do Jardim, manutenção e pintura 
exterior 

> Edifício da Rua dos Lagares, limpeza 
interior e reabilitação das fachadas   
manutenção

> Cades, manutenção

> Espaço Nora, reparações

> Rua das Varandas, reparação de muro

> Estaleiro Municipal, substituição de 
coberturas

> Centro escolar, manutenção

> Bar do Jardim, intervenção na cobertura

> Cineteatro Municipal, reparação da 
claraboia

> Igreja de S. Francisco, pintura da fachada 
(Apoio à St.ª Casa da Misericórdia)

Vila Verde de Ficalho

> Rua do Outeiro, requalificação

> Largo Amílcar Pinto, reparação de 
tampa de caixa de visita 

> Jardim de infância, manutenção das 
instalações sanitárias 

Concelho
> Lavagem de contentores

> Reparação de ruturas 

> Substituição de contadores

Brinches

> Requalificação da Rua da Estrada (1.ª 
fase) - Abate de árvore

> Reparação de caminhos rurais

Pias
> Ruas 1.º de Dezembro e Álvares Cabral, 

requalificação

> Reposição de asfalto em vários 
arruamentos

> Reposição de calçada em vários 
arruamentos 

Vila Nova de São Bento
> Bairro 1.º de Maio, beneficiação do 

espaço público

Vale de Vargo

> Limpeza de emissário

> Limpeza de bermas EM 517 (Vale de 
Vargo a Belmeque) e CM 1052 
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

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

>  Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
    Dias 4, 11, 18 e 25  .  12.00 horas . Facebook Serpa Terra Forte

>  Cá Dentro . Quem sou eu? .  Mindfulness para crianças dos 4 aos 10 anos
    Dia 13 .  11.00 horas . Entrada livre mediante inscrição

  Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

14.ª FATOR – Feira de Artes e Ofícios da Raia . VILA VERDE DE FICALHO
De 5 a 7 . Consultar programa próprio
Org.: Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Festa N.ª S.ª das Neves . BRINCHES
Dia 5 . Consultar programa próprio
Org.: Junta de Freguesia de Brinches, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Festa de Vales Mortos – em honra de St.ª Maria e S. José . VALES MORTOS
Dias 12, 13, 14 e 15 . Consultar programa próprio
Org.: Comissão de Festas, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Festa de Santa Maria . VILA VERDE DE FICALHO
Dia 15 . Consultar programa próprio
Org.: Comissão de Festas, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Noites de Rua Cheia . CONCELHO
Até dia 21 de agosto
Org.: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho

Dia 5 | BRINCHES | 21.30 h | Festa de N. Sra. das Neves | Jardim | Concerto com Rodrigo Aleixo 
e Modas

Dia 6 | SANTA IRIA | 21.30 h | Junto ao Centro Cultural | Concerto com Rastolhice

Dia 7 | VILA VERDE DE FICALHO | 23.30 h | FATOR | Largo Conde de Ficalho | Concerto com 
Origens

Dia 12 | HORTINHA | 21.30 h | Junto à Escola Primária | Concerto com De Pantanas

Dia 13 | A-DO-PINTO | 21.30 h | Junto ao Salão Polivalente | Baile com J. Curro

Dia 14 | SERPA | 21.30 h | Largo da Corredoura | Concerto com Vozes do Sul

Dia 15 | VALES MORTOS | 21.30 h | Festa de Santa Maria | Junto ao Centro Cultural | Concerto 
com Koincidencias

Dia 19 | SERPA | 19.00 h | Igreja de São Francisco | Concerto com De Pantanas (acústico)

Dia 20 | SERPA | Largo Condes de Ficalho
18.00 h . Sunset com DJ Daw
20.30 h . Concerto com Zeca e os Pelintras
23.00 h . Concerto com Filipe Alves

Dia 21 | SERPA | Largo Condes de Ficalho
18.00 h . Sunset com DJ Jo Black
19.00 h . Concerto com Cantarolando
21.00 h . Concerto com Por Que Sí

III Festival Território Hospitalário . SERPA
“Hospitalários: das Cruzadas à Reconquista Cristã”
Dias 20 e 21 . Alcáçova do Castelo de Serpa
Org.: Câmara Municipal de Serpa | Parceiros: Municípios de Aracena e Aroche

Festa Rija – Pias – em honra de S. Luís e Santíssimo Sacramento . PIAS
De 26 a 29 . Consultar programa próprio
Org.:  Associação das Festas de S. Luís e Santíssimo Sacramento, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

DESPORTO

Aula de FitKids . SERPA
Dia 27 . 10.30 às 12.00 horas . Piscina Municipal de Serpa
Para crianças dos 6 aos 14 anos + pais
Organização.: Câmara Municipal de Serpa

Stand Up Paddle . PIAS
Dia 28 . Barragem de Pias
1.ª Sessão das 9.00 às 11 horas 
2.ª Sessão das 11.00 às 13.00 
Inscrições até dia 25 de agosto, limitadas a 30 vagas.
Valor da inscrição: 15 €/pessoa. Inclui transporte de Serpa para para a Barragem de Pias.

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

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

Organização.: Câmara Municipal de Serpa


