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Supersobreiros na Herdade da Abóbada

Câmara de Serpa 
apoia projeto científico
A Câmara Municipal de Serpa e 

a União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de 

Vargo estão a colaborar com o CEBAL 
(Centro de Biotecnologia Agrícola e 
Agroalimentar do Alentejo) numa expe-
riência científica única: a manutenção de 
uma população de supersobreiros, fruto 
de polinização controlada, o que signifi-
ca que estas serão das poucas árvores 
no mundo cujos pais são conhecidos.

A participação da Câmara Municipal 
de Serpa e da União de Freguesias de 
Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 
neste projeto científico passa pela rega 
das árvores, durante os meses de verão, 
com início no passado dia 15 de junho 
e até que seja instalado um sistema de 
rega gota-a-gota.

Esta população de sobreiros foi ins-
talada recentemente no Centro Experi-
mental do Baixo Alentejo, localizado na 
Herdade da Abóbada, em Vila Nova de 
São Bento, concelho de Serpa.

Trata-se de um projeto de investiga-
ção do CEBAL, que se prende com a po-
tenciação de determinadas característi-
cas dos sobreiros. Para o efeito foram 
escolhidas as árvores (fêmea e macho) 
com as melhores características para 
darem origem a novas árvores, mais ro-
bustas, e que irão desenvolver aspetos 
determinados, definidos pelos cientis-
tas do CEBAL, como a produção de cor-
tiça de maior qualidade ou uma maior 
resistência a doenças. “São das poucas 
árvores no mundo que se conhece o pai 
e a mãe”, comenta Carlos Bettencourt, 

responsável pelo Centro Experimental.
“É um motivo de orgulho, não só pelo 

interesse mundial que este projeto tem, 
mas também pelo facto de os investi-
gadores terem achado que o sítio apro-
priado era aqui, na Abóbada”, disse este 
responsável, salientando que foram vi-
sitados vários locais no Alentejo, houve 
mesmo interesse de privados, mas de-
pois de efetuados vários estudos e aná-
lises, foi escolhida a Abóbada. 

São cerca de 280 “sobreiros únicos”, 
atualmente com três anos de vida, plan-
tados em três hectares de terreno, re-
fere Marcos Ramos, o investigador do 
CEBAL, responsável pelo projeto. Para 
breve será lançada uma campanha de 
crowdfunding, para financiar todos os 
custos relacionados com a instalação 

e manutenção desta população, bem 
como uma outra campanha intitulada 
“Apadrinhe um sobreiro”.

“Já é possível ter uma ideia inicial so-
bre a revelação genética das caraterís-
ticas de alguns destes sobreiros. Temos 
vindo a medir a altura de cada árvore e o 
diâmetro do caule, de uma forma regu-
lar, desde que tinham 5 ou 6 meses de 
idade, (…) pelo que temos possibilidade 
de fazer uma análise preliminar e tentar 
perceber o que é que está por detrás 
destes segredos muito característicos 
do sobreiro. Para começar a falar em 
qualidade de cortiça ou produção de 
cortiça, vamos ter que esperar que as 
árvores cheguem a esse ponto da sua 
vida produtiva”, avançou o investigador.

n
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Visita do Executivo a Neta e Vale do Poço

Eletrificação da Serra de 
Serpa perto de ficar terminada

O 
reforço da infor-
mação e comuni-
cação municipal é 
para nós um obje-
tivo fundamental, 
num processo que 

é permanente. O Serpa Informação, 
publicação mensal do município e 
uma das principais fontes de infor-
mação sobre a atividade municipal e 
sobre o concelho, foi agora aumen-
tado, passando de 12 para 16 pági-
nas, permitindo uma maior cobertura 
de temas e de notíciais de interesse 
para os munícipes. A par de um con-
junto de outros projetos que estão 
em curso no domínio das platafor-
mas digitais, como é o caso do novo 
website institucional e do reforço do 
Portal do Munícipe e Serviços on-li-
ne, pretendemos tornar mais eficaz 
a partilha e a difusão da informação, 
para que consiga integrar as várias 
dinâmicas do concelho – sociais, 
económicas, culturais e desportivas, 
entre outras –, permitindo também 
um maior grau de participação dos 
munícipes e promovendo o exercício 
da cidadania. Ou seja, dar a conhe-
cer o trabalho que fazemos, informar 
sobre o que se passa no concelho, 
divulgar a atividade do nosso forte 
movimento associativo, dar visibili-
dade aos vários sectores da socie-
dade, contribuindo para o desenvol-
vimento local. Queremos continuar e 
aprofundar o processo de informa-
ção contínua, para uma comunidade 
ativa, informada e participativa, apro-
ximando a autarquia e os munícipes.

EDITorIAl
rEForçAr 
A InForMAção

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Apesar de ainda estarem de 
fora do Plano de Eletrifica-
ção da Serra de Serpa cerca 

de 30 habitações ou fábricas, a Câ-
mara Municipal de Serpa continua a 
fazer pressão junto do Governo, para 
que a eletrificação no concelho fique 
completa. Para o efeito, tem vindo a 
agendar reuniões com o secretário de 
Estado da Energia e com responsáveis 
da EDP.

No âmbito das visitas regulares às 
freguesias, realizadas pelo Executivo 
da Câmara Municipal de Serpa, no pas-

sado dia 23 de maio, foi feita uma des-
locação a Neta e a Vale do Poço. Neste 
contexto, realizou-se uma reunião com 
a Associação de Moradores da Neta e 
Pulo do Lobo, na qual Tomé Pires, pre-
sidente da autarquia, deu conta da rea-
lização de uma reunião com o secretá-
rio de Estado da Energia, Jorge Seguro 
Sanches, no passado dia 10 de maio, 
para discutir a questão da eletrificação 
da Serra. Uma reunião proveitosa, que 
conseguiu colher a sensibilidade do 
governante, que, por sua vez, alertou a 
EDP para a matéria.

Por outro lado, os moradores fica-
ram a saber que a Câmara também 
reuniu com a EDP, no dia 11 de maio. 
“Há vontade para avançar, mas ainda 
estamos no campo das intenções”, re-
feriu Tomé Pires, acrescentando que 
“vamos continuar a exigir que as enti-
dades cumpram as suas obrigações, 
para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas”. Depois deste contacto, 
falta agora a concretização por parte 
da EDP, mas fica a garantia que a au-
tarquia continuará a acompanhar esta 
matéria.

Neta
e Vale do Poço

Executivo 
visita 
localidades

O Executivo da Câmara Mu-
nicipal de Serpa realizou, 
no passado dia 23 de maio, 

uma visita a Vale do Poço e Neta para 
contactos com a população, onde fo-
ram abordados assuntos de interesse 
para os moradores.

reunião com a Associação de Moradores da neta e Pulo do lobo
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Decorreram, no final do mês de 
maio, em Serpa e em Vila Ver-
de de Ficalho, as Jornadas da 

Biodiversidade do Concelho de Serpa, 
numa iniciativa conjunta entre a Câmara 
Municipal de Serpa, Instituto de Conser-
vação da Natureza e das Florestas e do 
Parque Natural do Vale do Guadiana.

Com o objetivo de dar a conhecer a 
biodiversidade e a geodiversidade do 
concelho, pelas mãos de vários espe-
cialistas, teve lugar uma sessão onde fo-
ram apresentadas várias comunicações, 

sobre património mineiro, Rio Guadiana, 
Serra de Ficalho, Parque Natural do Vale 
do Guadiana e rede de estações de bio-
diversidade. A abertura contou com a in-
tervenção do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, Tomé Pires, e do diretor 
do Departamento de Conservação da 
Natureza e Florestas do Alentejo, Pedro 
Nuno Azenha Rocha.

A tarde ficou marcada por uma cami-
nhada no sopé da Serra de Ficalho, onde 
os presente ficaram a conhecer melhor a 
flora autóctone.

Jornadas da Biodiversidade

Biodiversidade 
e geodiversidade 
em destaque

No Dia Internacional da Biodi-
versidade, assinalado a 22 de 
maio, realizou-se no âmbito 

da Rota pela Floresta, do programa 
Eco-Escolas, um passeio de bicicle-
ta, acompanhado pelos técnicos da 
Divisão de Ambiente e Serviços Ur-
banos da Câmara Municipal de Serpa.  
Cerca de 40 participantes pedala-
ram entre a Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural, até ao Moi-

nho da Amendoeira, no Rio Guadiana.  
O circuito teve como objetivo observar 
as alterações que se estão a verificar 
no território, nomeadamente as cultu-
ras intensivas de olival e amendoeira. O 
Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas esteve representado 
por uma técnica que abordou a im-
portância do rio para várias espécies e 
ecossistemas.

Dia Internacional da Biodiversidade

Passeio de bicicleta 
no âmbito da Rota 
pela Floresta

No dia 27 de maio realizou-se 
uma caminhada em Santa 
Iria, denominada “Ribeira de 

Limas”, no âmbito do plano anual de 
caminhadas desenvolvidas pela Câ-
mara Municipal de Serpa, sob o tema 
“Vamos conhecer o Concelho... a pé”.

Esta caminhada, inserida nos Jogos 
Municipais 2018, contou com um per-

curso acidentado, de cerca de 8 Km, 
no qual participaram 110 caminhantes, 
30 dos quais provenientes dos conce-
lhos de Beja, Moura e Alcoutim.

No final realizou-se um almoço 
para cerca de 120 convivas, no Salão 
do Centro Cultural de Santa Iria. Esta 
iniciativa teve o apoio das Juntas e 
Uniões de Freguesia do concelho.

“Ribeira de Limas”

Caminhada 
com 110 participantes

Visita guiada ao sopé da Serra de Ficalho em que foram identificadas algumas das espécies autóctones
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Biblioteca Municipal de Serpa

Andar por aí apresentou Canhão da Leitura

O “Canhão da Leitura” esteve, entre 6, 7 e 8 de junho em várias escolas do con-
celho de Serpa, no âmbito da iniciativa Andar por aí, da Biblioteca Municipal 

de Serpa. Um projeto de promoção da leitura, destinado às crianças do pré-escolar e 

do 1.º Ciclo, e desta feita os técnicos da bilbioteca deslocaram-se a Serpa, Pias e Vila 
Nova de São Bento, onde receberam crianças de outras localidades.

“Toca a ler” foi uma das frases mais ouvidas.

Câmara Municipal de Serpa promove

Semana da Criança com livros e teatro

Várias foram as iniciativas 
promovidas pela Câmara 

Municipal de Serpa para assina-
lar a Semana da Criança.  Desde 
o passado dia 28 de maio, e até 
ao dia 1 de junho, decorreu um 
conjunto de atividades destina-
do aos alunos do pré-escolar e 
do 1.º Ciclo do concelho.

Jogos infantis, música e teatro 
foram o mote para as atividades 
que os técnicos da autarquia 
levaram a todos os estabele-
cimentos de ensino do con-
celho, nomeadamente a Pias, 
Brinches, A-do-Pinto, Vila Verde 
de Ficalho, Vale de Vargo, Vila 
Nova de São Bento, Vales Mor-

tos e Serpa.
De referir ainda que, para as-

sinalar no Dia da Criança, a Câ-
mara Municipal de Serpa levou 
à cena duas sessões da peça 
“A Carochinha”, um espetáculo 
musical infantil, especialmente 
vocacionado para crianças des-
ta faixa etária, que teve lugar no 

Cineteatro Municipal de Serpa.
A Câmara Municipal de Ser-

pa fez ainda uma oferta do livro 
“Fim? Isto não acaba assim”, de 
Noemi Vola, vencedora da 2.ª 
edição do Prémio Internacional 
de Serpa para Álbum Ilustrado, 
a cerca de 500 alunos do 3.º ao 
6.º ano dos Agrupamentos de 

Escolas de Serpa, bem como 
um kit escolar a todos os alu-
nos do pré-escolar e 1.º ciclo 
dos Agrupamentos de Escolas 
e IPSS do concelho.

n
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Serpa Interculturalidades promove formação

Migrações em destaque
Teve lugar em Serpa, nos dias 7 e 8 de 

junho, um ação de formação sobre mi-
grações, no âmbito do projeto Serpa In-

terculturalidades, uma parceria da Rota do Gua-
diana e da Câmara Municipal de Serpa.

A formação foi ministrada em colaboração com 
o Instituto de Estudos Geográficos da Universida-

de Lusófona (IGOT) e esteve a cargo do professor 
Jorge Malheiros. Em cima da mesa estiveram te-
mas como “Economia, globalização e fluxos mi-
gratórios na Europa e nas regiões portuguesas” 
e “Liberdade, segurança e cidadania no contexto 
europeu e internacional”.

n

Autarquia reúne-se com associações

Conselho Municipal 
do Movimento Associativo

Teve lugar no passado dia 8 de junho, no 
Cineteatro Municipal de Serpa, o Conse-
lho Municipal do Movimento Associativo, 

numa sessão muito participada.
Em cima da mesa estiveram temas caros às as-

sociações, nomeadamente as atividades previs-
tas a realizar no concelho e nas quais as associa-
ções podem participar. Por outro lado, foi ainda 

divulgado que se irão realizar mais três ações de 
formação, direcionadas para dirigentes associati-
vos, em data a anunciar.

Na ocasião foi avançado pelo vereador Francis-
co Godinho, com responsabilidade no pelouro do 
Movimento Associativo, que vai ser realizada uma 
sessão extraordinária deste órgão, na altura do 
verão, com o intuito de debater o regulamento do 
movimento associativo e dos transportes. “Não 
queremos que sejam documentos fechados, pelo 
que queremos a participação ativa dos agentes 
culturais e desportivos do nosso concelho. Que-
remos trabalhar em conjunto com o movimento 
associativo local”, referiu Francisco Godinho. 

Presente na ocasião, esteve Vítor Carapinha, re-
presentante da Confederação das CPCCRD

– Confederação Portuguesa das Coletividades 
de Cultura, Recreio e Desporto, que referiu que 
“em Serpa, o apoio ao movimento associativo é 
realmente invejável e é pena que não haja uma 
réplica noutros municípios”.

Abade Correia da Serra

Homenagem 
em Serpa

A Câmara Municipal de Serpa apoiou a homenagem 
ao Abade Correia da Serra, que se realizou no pas-
sado dia 2 de junho, organizada pelo Grémio Abade 

Correia da Serra, de Lisboa, e pelo Círculo Vitorino Nemésio, 
de Angra do Heroísmo, que trouxe a Serpa cerca de quaren-
ta pessoas ligadas à vida académica.

Na ocasião, Odete Borralho, vereadora da Cultura da Câ-
mara de Serpa, destacou a intenção da autarquia em reabi-
litar a casa onde nasceu Correia da Serra, na Rua dos Fidal-
gos, em Serpa. De acordo com a vereadora, “será uma obra 
muito cara, pelo que teremos que ter algumas parcerias e 
candidaturas. O projeto é de índole cultural e patrimonial e 
gostaríamos que a casa representasse a cultura e o apoio 
que a Câmara dá ao conhecimento e à investigação”. 

A homenagem decorreu pela manhã, junto ao monumen-
to de Correia da Serra, com uma palestra por Alcino Pedrosa 
(Universidade Nova de Lisboa), intitulada “Abade Correia da 
Serra: itinerário pela liberdade e a natureza”.

À tarde, já na Casa do Cante, teve lugar a conferência “A 
iniciação de Nemésio”, por Luiz Fagundes Duarte (Universi-
dade Nova de Lisboa).
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A qualificação da pe-
quenas e médias 
empresas (PME) 

agroalimentares localizadas 
na margem esquerda do Gua-
diana, através da aquisição de 
novas competências e ferra-
mentas e no desenvolvimento 
de novas estratégias e servi-
ços é a prioridade do projeto 
AgroMEG, que se encontra em 
curso até final deste ano.

O projeto conta com um 
conjunto de atividades dire-
cionadas às empresas, nomea-
damente sete Laboratórios de 
Inovação Aberta, sendo que 
o primeiro que se realizou no 
dia 13 de abril, no CADES, em 
Serpa. Este laboratório abor-
dou temáticas distintas, em-
bora complementares, focan-
do pontos como as tendências 
do consumo para pequenas 
empresas agroalimentares e a 
introdução ao modelo de ne-

gócio e as restrições ao cres-
cimento, inovação e boas prá-
ticas comerciais, terminando 
com uma sessão de avaliação 
comercial individualizada.

Está prevista a dinamização 
de diferentes atividades para 
os produtores e transforma-
dores da região, bem como 
a realização de um seminário 
no final do projeto, para dar a 
conhecer os resultados finais 
e informações relevantes reu-
nidas com vista à transferência 
de todos os resultados e sobre 
e para o crescimento e desen-
volvimento do sector. 

O projeto AgroMEG, é co-
promovido pela  ADPM Mér-
tola, ANJE Alentejo,  Apro-
serpa  e  INIAV, IP, conta com 
o apoio da  Câmara Munici-
pal Serpa e é cofinanciado 
pelo  Alentejo 2020, Portugal 
2020 através do FEDER.

 n

Projeto AgroMEG

Qualificação de 
Agroalimentares

A Câmara Municipal de Serpa promo-
veu a celebração do Dia Mundial 
do Ambiente, que se comemorou 

no passado dia 5 de junho, com a realização 
de várias atividades dedicadas às crianças. 
As ações foram desenvolvidas entre os dias 4 e 
7, nas escolas de Brinches, Pias, Vale de Vargo, 
Serpa, Vales Mortos e Vila Nova de São Bento, 

sempre dirigidas ao pré-escolar. O tema desta 
ação esteve ligado às boas práticas ambientais, 
nomeadamente com o incentivo à reciclagem. A 
atividade teve por base um jogo didático, cedi-
do pela Resialentejo, e foi realizado por técnicos 
da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos da 
Câmara Municipal de Serpa.

 n

Atividades para o Pré-Escolar

Câmara de Serpa 
celebra Dia do Ambiente

Decorreram no final de jmaio, as Jornadas 
Sénior, organizadas pela Câmara Munici-
pal de Serpa em parceria com a Rede So-

cial do concelho. 
Da programação deste ano fizeram parte oficinas, 

ações de formação, danças tradicionais, mega-au-
la de ginástica, e destacou-se a realização de um 
passeio a Silves e o Baile da Pinha em Brinches, que 
assinalou o encerramento destas Jornadas. 

n

Atividades muito participadas

Jornadas Sénior

Baile da Pinha em Brinches

Passeio a Silves

Atividade na Creche Jardim de Infância nossa Srª. da Conceição
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O 
festival Encontro de Culturas, orga-
nizado pela Câmara Municipal de 
Serpa, que se realizou de 7 a 10 de 
junho, trouxe a Serpa muita música 
e animação. 

O primeiro dia abriu com uma apresentação de 
Cante, pelos alunos do projeto Cante nas Escolas, 
seguiu-se o espetáculo com Tito Paris, Don Kikas, 
Paulo Gonzo e Biah Vasconcelos, e na Nora atuou o 
grupo de música tradicional portuguesa, com as suas 
concertinas, Danças Ocultas. 

No segundo dia subiu ao palco da praça da Repú-
blica Tiago Bettencourt, e na Nora o músico brasilei-
ro Fernando Martins animou o público.

No dia 9 realizou-se o 1.º Encontro Ibérico Asso-
ciativo de Cultura, que contou com stands temáticos, 
demonstração de jogos tradicionais de Portugal e 
de Espanha, o 1.º Fórum Ibérico Associativo, sob o 
tema “O poder transformador da Cultura, Recreio e 
Desporto”, uma apresentação de flamenco com os 
“Coros y Danzas Virgen del Río”, de Huércal-Overa 
(Almería), e de fado, com Inês Gonçalves e José Lim-
po. No Castelo decorreu um espetáculo de música 
e dança tradicional, pelo Grupo de Coros y Danzas 

“Doña Urraca” (Zamora) e pelo Rancho Folclórico de 
Montemor-o-Novo. Este encontro foi organizado pela 
CPCCRD – Confederação Portuguesa das Coletivida-
des de Cultura, Recreio e Desporto e a FEAF – Fede-
ración Española de Agrupaciones de Folclore, com o 
apoio da Câmara Municipal de Serpa, da Federação 
do Folclore Português e da Federação Portuguesa 
dos Jogos Tradicionais. À noite os The Gift encheram 
a praça da República e levaram o público ao rubro, 
com um excelente espetáculo. 

O último dia do encontro, dedicado ao Cante – 
Património Cultuar Imaterial da UNESCO, teve início 
com uma mesa redonda sobre o tema, muito partici-
pada, seguida da inauguração da exposição de pin-
tura de Rui Rosa e da atuação de vários grupos corais 
do concelho. À noite, o espetáculo concebido pelo 
maestro Nuno Côrte-Real apresentou, na primeira 
parte, músicas de Cole Porter, interpretadas por Rui 
Baeta e pelo grupo Enseble Darcos, e na segunda 
parte foram apresentadas ao público modas do Can-
cioneiro de Serpa, musicadas por Enseble Darcos e 
pelo Coro Ricercare. O maestro dedicou este con-
certo a Maria Rita Cortez, autora do Cancioneiro de 
Serpa.

cultura

Festival anima Centro Histórico de Serpa

Encontro de Culturas

Sónia Tavares dos The Gift puxou pelo público na noite de sábado

Abertura do festival com o projeto Cante nas Escolas
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CoMunIDADE

cultura

Tito Paris e convidados na primeira noite do Encontro de Culturas Dia do Cante na alcáçova do Castelo

o público encheu a Praça durante quatro dias I Encontro Ibérico Associativo de Cultura – Grupo de Coros y Danzas “Doña urraca”, no Castelo

Flamenco com “Coros y Danzas Virgen del río” de Espanha, no Musibéria

Casa do Cante, mesa redonda “Falar do Cante”

Maestro nuno Côrte-real apresentou o Cancioneiro de Serpa
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Museu Municipal 
de Arqueologia

A PEÇA DO MÊS 
“Molde de Pias”

Este molde, atribuído ao período 
califal (entre 929 e 1031), foi en-
contrado em 1981 na freguesia de 

Pias, no sítio arqueológico de Zambujeiro 
1, onde também há registo da existência 
de vestígios relacionados com uma villa 
romana. 

Elaborado em ardósia, serviria para pro-
duzir amuletos em metal que eram utiliza-
dos como proteção contra o mau-olhado, 
doenças, bruxaria, inveja ou demónios. 

Numa das faces podem observar-se pe-
quenos crescentes e o canal por onde era 
derramado o metal líquido, enquanto que 
a outra face apresenta um retângulo escul-
pido, contendo uma inscrição em cúfico, 
reproduzindo parte da Sura 112 do livro sa-
grado do Islão, o Alcorão:

Em nome de Deus, O Clemente,
O Misericordioso!
Diz “Ele é o Deus único,
Deus, o Absoluto,
Ser que não gerou nem foi gerado,
E nada há que se Lhe assemelhe”

Molde para amuletos com inscrição em cúfico (estilo 
antigo de caligrafia árabe), em ardósia, datado entre 
929 a 1031, proveniente de Zambujeiro 1 (Serpa, Pias)

Exposição permanente do Museu Municipal de 
Arqueologia de Serpa.

A APOM – Associação Por-
tuguesa de Museologia 
distinguiu a CIMBAL/

Rede de Museus do Baixo Alente-
jo, da qual o Museu Municipal de 
Arqueologia de Serpa faz parte, 
com o prémio “Parceria”, na edição 
de 2018 dos Prémios APOM. 

Este prémio surge como reco-
nhecimento do trabalho realiza-
do pelos 12 museus municipais, 
entre os quais o Museu Municipal 
de Arqueologia de Serpa, no âm-
bito da preservação e divulgação 
do património regional através da 
concretização de ações desenvol-
vidas em rede, com especial des-
taque para a exposição “Escrita no 

Baixo Alentejo – das origens aos 
nossos dias”. 

Esta mostra tem percorrido, 
desde junho de 2017, os vários 
municípios que integram a CIM-
BAL e esteve patente ao público 
em Serpa, entre 8 e 27 de agosto 
de 2017, tendo recebido mais de 
mil visitantes. 

A entrega dos prémios decor-
reu, no passado dia 25 de maio, no 
Museu Nacional dos Coches, em 
Lisboa, e contou com as presen-
ças do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa e do 
ministro da Cultura, Luís Castro 
Mendes.

 n

Exposição e conferência

Homenagem a Zé Braga

Prémio “Parceria”

APOM distingue Rede de 
Museus do Baixo Alentejo

A Câmara Municipal de Serpa 
promoveu, no passado dia 
25 de maio, uma iniciativa 

de homenagem a José Rodrigues 
Braga, pelo seu papel em defesa 
do património arqueológico do con-
celho de Serpa, que englobou uma 
conferência, na Casa do Cante, pro-
ferida por António Monge Soares, 
investigador aposentado do Instituto 

Superior Técnico, sobre a arqueolo-
gia em Serpa nos anos 70 e 90 do sé-
culo passado, como forma de recor-
dar o contributo do “Zé Braga”. Tomé 
Pires, presidente da autarquia, abriu 
a sessão de homenagem.

Em seguida, os cerca de 50 assis-
tentes deslocaram-se ao Castelo de 
Serpa, onde teve lugar a inauguração 
da exposição “Zé Braga. O Homem e 

o Amigo. Em prol da arqueologia do 
concelho de Serpa”, que esteve pa-
tente ao público até 22 de junho na 
Sala Polivalente do Museu Municipal 
de Arqueologia.

Esta iniciativa integrou-se no pro-
grama de atividades do município 
para as comemorações do Ano Euro-
peu do Património Cultural.

 n
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cultura

O CD “Revoada”, da autoria dos músicos 
brasileiros Irene Bertachini e Leandro 
César, venceu o Prémio Flávio Henrique, 

atribuído pelo Banco de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais. Criado e gravado em 2016 e editado em 
2017, Revoada é mais um trabalho fruto de uma Re-
sidência Artística Musibéria (RAM) a ser distinguido 
com um galardão de qualidade. 

Neste trabalho também participaram, entre ou-
tros, Diego Cortez, Katerina L’Dokova, João Fragoso 
e Saulo Giovanninni — músicos que os autores co-
nheceram no Musibéria — “artistas de mil verten-
tes”, como os definiu Irene Bertachini, que referiu 
a influência do local onde o CD foi criado:  “Sobre-
voamos o Atlântico e tivemos pouso em Serpa, lar 
mais ameno, mais lento, ideal para estar só, porém 
em bando, como as revoadas de andorinhas que 
desenham o movimento sonoro de nossa música. 
Terra fértil para encontros, para a arte uns dos ou-
tros — assim é o Musibéria, assim é Serpa”. Leando 
César concorda, referindo que “Serpa proporciona a 
concentração necessária para a produção artística”, 
destacando também a qualidade do trabalho de 
estúdio: “Foi tudo muito bem gravado, não adianta 
só fazer as coisas, têm de ser bem feitas”.     

O prémio é destinado a CD de autores da can-
ção brasileira de produção independente, naturais 
ou residentes no estado de Minas Gerais. Recor-
de-se que este é o segundo estado mais populo-
so do Brasil, com mais de 20 milhões de habitan-
tes (o mais populoso é São Paulo com perto de 45 
milhões). O prémio homenageia o instrumentista e 
compositor brasileiro Flávio Henrique, pela seu le-
gado de canções repletas de uma inquietação ar-
tística que inspiram e reforçam a qualidade criativa 
dos músicos de Minas Gerais

Artigo 88.º nos Açores
O espetáculo de dança contemporânea “Artigo 

88.º”, criado em 2015 no Musibéria, foi apresentado 
em maio no Teatro Ribeiragrandense, na ilha açoria-
na de São Miguel.

O solo reflete a experiência pela qual a bailarina 
Bárbara Faustino, professora no Musibéria — que 

é natural do Brasil —, passou ao iniciar o penoso 
processo de obtenção de autorização de residên-
cia em Portugal. Este trabalho, que já foi visto pelo 
público de Serpa e debatido com centenas de alu-
nos das escolas secundária e profissional, foi muito 
bem recebido pelos espectadores da Ribeira Gran-
de. Para além da qualidade artística dos movimen-
tos, também a força expressiva com que Bárbara 
Faustino transmitiu as suas ideias mereceu aplau-
sos emocionados. “Foi uma experiência incrível, 
fui muitíssimo bem acolhida”, referiu, reconhecida, 
a bailarina, para quem “cada espetáculo é um diá-
logo diferente que se estabelece com o público e 
essa diversidade é essencial para um artista”.    

Na assistência estavam alunos de uma escola 
de dança local que haviam frequentado as oficinas 
que a bailarina dirigiu nos dois dias anteriores, imi-
grantes e também membros de uma associação 
que apoia cidadãos estrangeiros a viverem na-
quela localidade. Impressionaram-se com “o olhar 
poético com que o ‘Artigo 88.º’ tratou o tema da 
imigração”, conforme um dos ativistas, comovido, 
declarou.

O Artigo 88.º faz parte da Lei de Estrangeiros n.º 
23/2007 que define as condições e procedimentos 
de entrada, permanência, saída e afastamento de 
cidadãos estrangeiros do território português.     

Programação Musibéria
Os argentinos Nadia Szachniuk (voz) e Nacho Vi-

dal (voz e guitarra) apresentaram, no dia 26 de maio, 
no Musibéria, o espetáculo “De Luna Atrás y Halo 
Bestia”, espetáculo baseado em originais da dupla 
gravados em 2016 e 2017. Foram, também, incluí-
dos temas do cancioneiro argentino e latinoameri-
cano, em interpretações que tiveram participações 
especiais do pianista Ariel Rodriguez (professor do 
Musibéria) e dos músicos que atualmente estão em 
residência artística em Serpa, María Eugenia Lauría 
(voz) e Pablo Vélez (guitarra). 

Na mesma tarde, a anteceder o concerto, a bai-
larina Bárbara Faustino ministrou a oficina “ConTAc-
TO”, sessão, mais uma vez, aberta à comunidade.     

  n

CD “Revoada” premiado no Brasil

“Terra fértil para encontros” 

Vila Nova de São Bento

Feira do Enchido e do Presunto

Os mangotes, que recentemente entraram para a lista de 
produtos tradicionais portugueses, serão o produto em 

destaque na Feira do Enchido e do Presunto, que se realiza nos 
dias 27, 28 e 29 de julho, em Vila Nova de São Bento.

Destinada a promover o que de melhor se produz na locali-
dade, esta iniciativa é organizada pela União de Freguesias de 
Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa.

Jovens em festa

Festival da Juventude

Teve lugar no passado dia 30, já depois do fecho desta edi-
ção, o Festival da Juventude, que se realiza anualmente 

na Barragem do Enxoé. Um festival marcado por muita músi-
ca, pelas mãos de vários DJ, organizado pela Câmara Municipal 
de Serpa em colaboração com as associações de juventude do 
concelho.

7 e 8 de julho

Guadiana em Festa

Terá lugar, nos próximos dias 7 e 8 de julho, o Guadiana em 
Festa, em Brinches, junto aos Moinhos Velhos. Sol, rio, mú-

sica, atividades aquáticas e desportivas vão marcar estes dois 
dias de convívio popular. A festa é organizada pela Junta de Fre-
guesia de Brinches, com apoio da Câmara Municipal de Serpa.

15 de julho a 15 de agosto

Noites de Rua Cheia

Teatro, música e cinema vão animar todas as localidades do 
concelho, durante um mês.

Organizadas pela Câmara Municipal de Serpa pretendem levar 
a população a usufruir dos espaços públicos nas noites de estio. 

Vale de Vargo

Semana Cultural

À semelhança de anos anteriores, volta a ter lugar a Semana 
Cultural de Vale de Vargo, entre os dias 18 e 24 de julho. 

Organizada pela União das Freguesias de Vila Nova de São Ben-
to e Vale de Vargo, contará com uma programação diversificada: 
teatro, música, cinema e exposições.

Leandro César e Irene Bertachini gravaram no Musibéria 



12 | Serpa Informação | julho 2018

desporto

O último dia dos Jogos Munici-
pais, 3 de junho, ficou marcado 
pela atuação do Sport Clube 

de Serpa de Patinagem Artística, do Gru-
po de Dança do Projeto Gente em Movi-
mento e ainda grupo de ginástica do Pro-
jeto Korpusão.

Esta edição dos Jogos Municipais con-
tou com mais de 850 participações, sen-
do que as modalidades que registaram 
maior número de atletas foram a cami-
nhada, a columbofilia, o boccia, a dança, 
o andebol e o karaté.

Carlos Alves, vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Serpa, destacou o 
facto de, nesta edição, terem participa-
do mais atletas que nas edições ante-
riores, um facto que demonstra que “as 
infraestruturas desportivas que existem 
no concelho estão a ser utilizadas na sua 
totalidade”.

Organizados pela Câmara Municipal 
de Serpa, contaram com o apoio das Jun-
tas e Uniões de Freguesia do concelho, 
movimento associativo local e agrupa-
mentos de escolas.

Câmara Municipal apoio o desporto

Jogos Municipais 
com mais atletas

“Em redor do Guadiana 
– Terras de Mértola e Serpa”
Automóveis clássicos na cidade

No final do passado mês de maio 
12 automóveis clássicos (4L) cir-

cularam pela cidade de Serpa, no âm-
bito do passeio “Em redor do Guadiana 
– Terras de Mértola e Serpa”, organiza-
do pelo movimento Slow Food Alentejo.

Os participantes do passeio realiza-
ram também uma visita guiada ao Cen-
tro Histórico da cidade, acompanhados 
por técnicos do município. A iniciativa 
teve o apoio da Câmara Municipal de 
Serpa.

Vila Nova de São Bento
Karaté enche pavilhão

O Pavilhão Municipal de Vila Nova 
de São Bento recebeu, no pas-

sado dia 5 de maio, a I Copa Taiji Kase 
de Karaté tradicional. A prova contou 
com a participação de todas as escolas 

do Instituto Shotokan do país. A iniciati-
va contou com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Serpa e da União de Fregue-
sias de Vila Nova de São Bento e Vale 
de Vargo.

Entrega de medalhas

Pavilhão do Complexo Desportivo recebe encerramento dos Jogos Municipais
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desporto
Ténis de Mesa
António Bentes 
Vice-Campeão 
nacional Individual 
e de Pares

Decorreram no Pavilhão Municipal da 
Torre da Marinha os Campeonatos 

Nacionais Individuais e de Pares na classe 
de Veteranos (atletas com mais de 40 anos) 
e Serpa fez-se representar uma vez mais 
por António Bentes que realizou duas ex-
celentes provas. Em Individuais depois de 
passar a fase de grupos este atleta eliminou 
João Leal de Setúbal (3-0), José Augusto do 
Torrense (3-0), Paulo Rabaça, independente 
a jogar na Alemanha (3-2) e Carlos Ferrei-
ra do SL Águias de Lisboa (3-2). Na final a 
vitória sorriu para Diamantino Pinto de Vila 
do Conde por 3-1.  Em Pares António Ben-
tes fez dupla com Miguel Ventura, atleta de 

Município apoia o desporto
Atleta de Serpa 
vence nacional de Boxe

Sandra Markes venceu 
o Campeonato Nacio-

nal de Boxe, na categoria de 
66 quilos, cadete, numa prova 
que decorreu no passado fim 
de semana, em Lisboa. A atleta 
de Serpa, conhecida como “A 
Magnifica” veste a camisola do 
clube Boxerpa e tem já no seu 
currículo feitos invejáveis para 
uma jovem de apenas 15 anos. 
Recordamos por exemplo o se-
gundo lugar no Torneio Black 

Forest, na Alemanha, ganho no 
final do passado mês de maio, 
e, em fevereiro, ter-se sagrado 
vice-campeã no Torneio Gol-
den Girl, na Suécia.

De referir que a Câmara Mu-
nicipal de Serpa, à semelhança 
do que tem vindo a fazer com 
diversas modalidades, apoia o 
boxe, aproveitando para felici-
tar Sandra Markes e a equipa 
que representa, pelos bons re-
sultados alcançados.

Ténis de Mesa
Casa do Povo de Serpa 
sobe à 2ª Divisão nacional de Honra

Nos dias 9 e 10 de Ju-
nho/18 realizaram-se 

em Lisboa as fases de acesso 
para a 1ª Divisão Nacional e 
2ª Divisão de Honra. Para a 1ª 
Divisão concorreram as duas 
primeiras classificadas da 
Zona Sul e da Zona Norte (Top 
Spin de Sintra, LUSO SERPEN-
SE, Oliveirinha e Guilhabreu), 
bem como a 1ª Classificada 
da Madeira (Galomar). As duas 
equipas que subiram foram o 
Guilhabreu de Vila do Conde e 
o Galomar da Madeira que se 
apresentaram com duas for-
mações muito fortes constituí-
das por vários internacionais 
portugueses e um polaco. O 
Luso Serpense deu boa répli-
ca mas não foi possível fazer 
melhor.

Para o acesso à 2ª Divisão 
de Honra que apurava os pri-
meiros 4 classificados partici-
param 5 equipas (o 1º classi-

ficado de cada zona nacional). 
A CASA DO POVO DE SERPA 
como 1ª classificada da Zona 
Sul foi competir com G.C. San-
to Tirso, Oliveirinha B, Sporting 
das Caldas e C. Camp. S. João 
da Madeira. Depois de dois dias 
muito intensos e desgastantes 
(houve jogos que demoraram 
3 horas), a Casa do Povo de 
Serpa conseguiu o objectivo 
da subida com duas vitórias e 
duas derrotas vencendo o C.C. 
S. João da Madeira por 4-0 e 
o Sporting das Caldas por 4-3. 
Além da CP Serpa subiram 
também o CG Santo Tirso que 
venceu todos os jogos, o Sp, 
Caldas e o CC S. João da Ma-
deira.

Durante esta época despor-
tiva o Ténis de Mesa de Serpa 
(Luso e Casa do Povo) conse-
guiu um notável conjunto de 
resultados que perfaz um dos 
melhores dos 36 anos de vida 

desta modalidade em Serpa, 
tendo conseguido dois títulos 
de Vice-Campeão Nacional In-
dividual e Pares na classe de 
Veteranos com o atleta Antó-
nio Bentes; 3º lugar do Luso 
Serpense no Campeonato Na-
cional da 2ª Divisão de Honra, 
prova em que o Luso partici-
pa há 21 anos ininterruptos e 
que a torna uma das equipas 
nacionais com mais anos de 
permanência nesta divisão; 1º 
lugar da Casa do Povo de Ser-
pa na Zona Sul do Campeonato 
Nacional da 2ª Divisão e subida 
na fase de acesso para a 2ª Di-
visão Nacional de Honra onde 
se irá juntar ao Luso na pró-
xima época; e ainda 14 títulos 
regionais nas classes de Inicia-
dos, Infantis, Cadetes, Juniores 
e Seniores nos Campeonatos 
de Equipas, Individuais e Pares.

                        
 n

O Agrupamento 1380 do 
Corpo Nacional de Es-

cutas (CNE), de Vila Nova de 
São Bento, participou, nos pas-
sados dias 7 e 8 de abril, no 
projeto 48 H de Voluntariado. 
Trata-se de um projeto de âm-
bito nacional, de celebração 
dos 90 anos do CNE e preten-
de sensibilizar os jovens para a 
importância da solidariedade. 

O Agrupamento de Vila Nova 
de São Bento, entre outras ati-

vidades, realizou a limpeza da 
zona do Cruzeiro e elaborou e 
distribuiu folhetos informativos 
à população, sensibilizando 
para a reciclagem, manuten-
ção dos espaços limpos e pou-
pança de água. 

Estas atividades contaram 
com a colaboração da União 
de Freguesias de Vila Nova de 
São Bento e Vale de Vargo e da 
Junta de Freguesia de Vila Ver-
de de Ficalho.

Escuteiros de Vila Nova 
48 H de Voluntariado

Equipa da Casa do Povo de Serpa Equipa do luso

Lagos e também aqui chegaram à final que perde-
ram para Pedro Rufino / Jorge Pinheiro ambos do 
Guilhabreu de Vila do Conde. Em 3º lugar ficaram 
Gonçalo Castanheira / Luís Pereira (Sporting) e o 
4º lugar foi para Rui Cervantes / Nelson Mourinho 
(CTM C. Lisboa).                        

António Bentes no pódio
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obras no concelho
Investimento de mais 
de 200 mil euros no primeiro 
semestre do ano
Câmara Municipal de Serpa 
recupera estradas e caminhos 
municipais 

A Câmara Municipal de Serpa está a efetuar um considerável 
esforço financeiro para a requalificação das estradas 
municipais que estão na sua área de abrangência. No final 

de maio, os serviços realizaram reparações na estrada municipal 
519, que liga Vila Nova de São Bento a Vales Mortos. Ainda durante 
o mês de junho, os recursos humanos e os meios deslocaram-se 
para a estrada municipal 517, que liga Vale Vargo a Serpa.

Trata-se de um investimento de cerca de 40 mil euros.
Na agenda da autarquia para este ano, está ainda a segunda 

fase da estrada municipal 522, conhecida como estrada da 
Penalva, com um orçamento de 85 mil euros, cuja primeira fase 
decorreu no início do ano e teve um custo de mais de 60 mil euros.

Além das estradas, a Câmara Municipal de Serpa está também 
a intervir nos caminhos municipais e, para 2018, uma das 
prioridades é a intervenção no caminho do Crespo (CM 1071/2). 
O caminho municipal da Pipa (CM 1040) será outros dos acessos 
cuja repavimentação está projetada para o segundo semestre do 
ano.

Em 2018 vão ser substituídas 
500 luminárias no concelho
Câmara Municipal de Serpa 
aposta na iluminação lED  

A Câmara Municipal de Serpa, em parceria com a EDP, 
vai substituir cerca de 500 luminárias por iluminação 
LED, durante o ano de 2018, no âmbito do Contrato de 

Concessão e Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão. A 
meta da autarquia passa pela redução do consumo energético. 
São várias as localidades onde esta substituição irá acontecer. 
Um projeto que se iniciou em 2017, com a substituição de 268 
luminárias, e que se mantem até 2019, sendo o objetivo que todo 
o concelho passe a ser servido por esta tecnologia mais amiga do 
ambiente.

Tendo por base preocupações ambientais, mas também 
com objetivos que se prendem com a redução dos consumos 
energéticos, o município de Serpa avança, em 2018, com a 
instalação de cerca de 500 luminárias de tecnologia LED na 
iluminação pública no concelho, no âmbito do Contrato de 
Concessão e Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, 
entre a autarquia e a EDP.

Em Brinches vão ser instaladas 89 luminárias; na Mina da Orada, 
serão 55; em Vale Poço está prevista a substituição de 43 lâmpadas; 
e na União de Freguesias de Vila Nova de São Bento serão 201 
luminárias (entre A-do-Pinto, Vale Vargo e Vila Nova de São Bento).

Recordamos a eficácia energética tem vindo a ser uma das 
preocupações da Câmara Municipal de Serpa, pelo que já em 2017, 
foi concluída em Santa Iria a substituição integral da iluminação 
pública existente, com colocação de mais de 100 luminárias com 
tecnologia LED. Esta substituição também já aconteceu em Vales 
Mortos, e em várias artérias da cidade de Serpa. 

Para 2019 prevê-se a substituição de mais 650 luminárias em 
várias localidades, como Pias (119), Vila Nova de São Bento e Vale 
de Vargo (400), Vila Verde de Ficalho (120), Serpa (38), Brinches 
(119) e A-do-Pinto (54), sendo expectável que cerca de 30 por cento 
do concelho fique servido com luminárias LED.

Estrada Municipal 519

Serpa aposta na redução de consumos elétricos
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Brinches

> Continuação da obra do futuro jardim

> Requalificação da Escola Básica do 1º Ciclo

> Conclusão da requalificação do arruamento 
em calçada na Rua das Flores

> Conclusão da reposição de asfalto

Pias
> Requalificação da entrada de Pias e do passeio 

de acesso ao cemitério

> Execução de rede de drenagem pluvial na Rua 
Soldados de Portugal

> Conclusão da reparação do pavimento na Rua 
Sidónio Pais

Serpa

> Requalificação do Jardim Municipal de Serpa

> Requalificação do Mercado Municipal

> Execução de infraestruturas na Zona Sul

> Obra de conservação da Torre do Relógio

> Conclusão da reparação de caminhos em terra 
batida, da zona de St. Iria até à Vendinha

Vale de Vargo
> Reposição de asfalto

Vales Mortos

> Requalificação da ETAR - Estação de 
Tratamento de Águas Residuais

Vila Verde de Ficalho
> Conclusão da reposição de asfalto

Vila nova de São Bento

> Reposição de asfalto na estrada Municipal 519

> Conclusão da reparação de caminhos na zona 
da Cruz da Cigana, com início na EM 519

A-do-Pinto
> Conclusão da reparação de caminhos

> Conclusão da ETAR - Estação de Tratamento 
de Águas Residuais

_________________________________________________

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 
setor de atendimento da autarquia ou no site do município 
em www.cm-serpa.pt.

Apelo à participação
reuniões públicas  
No mês de julho vai realizar-se uma reunião pública da 
Câmara Municipal, no dia 25, em Serpa, na sala de Sessões 
do Edifício da Câmara Municipal. A ordem de trabalho será 
disponibilizada no site da autarquia (www.cm-serpa.pt) com 
48 horas de antecedência. 
A sua participação é importante. Contamos consigo.

obras no concelho
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

MuSIBérIA . SERPA 
Org: Musibéria/Câmara Municipal de Serpa

> Atividades de Dança e Música
De 2 a 13  . Consultar programa próprio

> Prisma . De Pablo Vélez e Eugenia Lauría (Argentina) 

Espetáculo de Música
Dia 7 . 18.30h . M/06 anos

CASA Do CAnTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 
> Exposição de Pintura de Joaquim Rosa

“Maior do que a lonjura só a solidão”
Patente até 31 de agosto

> Rota do Cante
Ver oferta semanal de Cante em https://pt-pt.facebook.com/
CasaDoCanteSerpaPt/

BIBlIoTECA MunICIPAl ABADE CorrEIA DA SErrA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Destrava Livros 2018
Programa de dinamização do livro e da leitura. Para crianças participantes nas Oficinas de 

Verão do Município

Dias 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 | 14.30h às 16.00h

> Oficina Mãos na Massa . Oficina de Expressão Pástica

Dia 14 . 10.30h . M/6 anos

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura

Dia 20 . 11.00h . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

19ª Edição noites na nora . SERPA
Música, teatro, residências artísticas
A cultura como uma festa!
De 6 a 21 . Serpa . Espaço Nora
Abertura: 21.45h . Início dos espetáculos: 22.30h
Mais informação em: Www.Baal17.Pt  Facebook: Noitesnanora | Baal17teatro

Org: BAAL 17

Guadiana em Festa . brinches
Dias 7 e 8 . Moinhos Velhos do Guadiana Consultar programa próprio

Org.: Junta de Freguesia de Brinches e Câmara Municipal de Serpa

noites de rua Cheia . TODO O cOnceLhO
15 de julho 15 de agosto . Consultar programa próprio

Org.: Câmara Municipal de Serpa

 
Semana Cultural de Vale de Vargo . VALE DE VARGO
De 18 a 24 . Consultar programa próprio

Org: União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo

Feira Anual
Feira do Enchido e do Presunto  . ViLA nOVA DE SãO bEntO
De 27 a 29 . Consultar programa próprio

Org: União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo

Acampamento Pela Paz . SERPA 
Dias 27, 28 e 29
Org:  Associação Projeto Ruido e Plataforma pela Paz e Desarmamento com apoio da Câmara Municipal 

de Serpa

DESPORTO

Gente em Movimento
> GINÁSTICA

De segunda a sexta-feira, no período da manhã (horários disponíveis em www.
cm-serpa.pt) 

> BOCCIA SÉNIOR
Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, quarta-feira, das 10h00 às 11h00, e à 
sexta-feira, das 14h00 às 16h00

Salão Polivalente de Vale de Vargo, segunda-feira, das 15h15 às 16h00 

Salão Polivalente de Pias, segunda-feira, das 16h15 às 17h00

Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, terça-feira, das 15h30 às 16h30

Grupo 1.º de Junho Brinchense, quarta-feira, das 14h30 às 15h30

Associação Cultural de Santa Iria, quinta-feira, das 14h30 às 15h30 

Sociedade Recreativa de Vales Mortos, quinta-feira, das 16h00 às 17h00

Pavilhão Desportivo de Vila Nova S. Bento, sexta-feira, das 14h00 às 15h30

rota das Azenhas . BRINCHES > SERPA
Integrada no programa do Guadiana em Festa

Dia 7 . 8.30h – 14.00h . Brinches (Moinhos Velhos) – Serpa (Moinho da 
Amendoeira)
Org: Câmara Municipal de Serpa 

Vamos Conhecer o Concelho… a pé . BRINCHES
“De Brinches aos Moinhos Velhos”
Integrada no programa do Guadiana em Festa

Dia 8 . 9.00h – 12.00h
Org: Câmara Municipal de Serpa 

Vamos conhecer o concelho… a pé . VILA VERDE DE FICALHO
“Rota do Contrabando”
Dia 27 . 21.00h – 24.00h
Org: Câmara Municipal de Serpa 

rota das Azenhas  . BRINCHES > SERPA
Descidas pelo Guadiana em canoa
Dia 28 . 8.30h – 14.00h
Org: Câmara Municipal de Serpa 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

MErCADoS  JulHo

Brinches – 7, 14, 21 e 28

Vale de Vargo – 4 e 18

Pias – 14

Vila Nova São Bento – 13

Vila Verde de Ficalho – 5

Serpa – 24

FArMáCIAS DE SErVIço

01 a 06 | Farmácia SERPA JARDIM

07 a 13 | Farmácia CENTRAL

14 a 20  | Farmácia SERPA JARDIM

21 a 27 | Farmácia CENTRAL

28 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

REMOÇÃO 
DE DEJETOS CANINOS

Contamos com a sua ajuda para 
tornar o concelho mais limpo!


