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destaque
Jardim Municipal de Serpa

População marca
presença na reabertura 

Momento de reabertura ao público

O Presidente da autarquia, Tomé Pires, na cerimonia de reabertura Pormenor do largo central  

O Jardim Municipal de 
Serpa reabriu as suas 
portas ao público 

no passado dia 15 de agosto. 
Um momento assinalado com 
cante alentejano, a cargo do 
Grupo Coral da Academia Sé-
nior e pela presença de muitos 
populares.

Este espaço, recentemente 
reabilitado, foi reaberto, depois 
de obras de requalificação que 
contemplaram a vegetação 
existente, bar, lago, parque 
infantil, parque de cães, entre 
outros.

O jardim passará a estar 
aberto, no verão, entre as 08.00 
e as 24.00 horas.

Foi criada uma zona, adja-
cente à cafetaria, de dimen-
sões consideráveis, destinada 
ao lazer e na qual se deu des-
taque à arte pública. Foram 
também instalados equipa-
mentos sanitários com aces-
so a pessoas com mobilidade 
condicionada.

O parque infantil foi trans-
formado, o espaço do vivei-
ro foi mantido, melhorou-se 
o lago e, na área contígua, foi 
instalado um recinto destinado 
a canídeos (parque de cães). 

A eficiência no uso dos re-
cursos foi outra das preocu-
pações da Câmara Municipal, 
pelo que a iluminação pública 
instalada contempla novos cir-
cuitos e tecnologia LED. Tam-
bém os sistemas de rega foram 
alterados e automatizados, tor-
nando-os mais eficientes, com 
menos consumos de água.

Trata-se de um investimen-
to avultado, de mais de 500 
mil euros (comparticipado no 
âmbito do PEDU — Plano Es-
tratégico de Desenvolvimen-
to Urbano, em cerca de 405 
mil euros), e que contou com 
uma profunda intervenção no 
espaço.

n
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Nos últimos meses, um dos pontos da 
agenda política nacional tem sido a definição 
dos investimentos infraestruturais estratégi-
cos, de médio e longo prazo, para a próxima 
década. Numa descrição sucinta, todos con-
tinuam a excluir a região, o distrito e o conce-
lho de Serpa, esquecendo as reivindicações 
dos autarcas, das várias entidades e da po-
pulação. Os investimentos previstos para o 
distrito não dão resposta às necessidades a 
nível das acessibilidades (rodoviárias ou fer-
roviárias), nem definem prioridades ou com-
promissos para a concretização de projetos 
estruturantes e de combate às assimetrias e 
lacunas existentes, seja em termos da dina-
mização económica, da criação de emprego 
ou dos serviços essenciais. Os problemas 
são graves, a falta de investimento é mais 
que evidente, sendo exemplos extremos – e 
totalmente incompreensíveis e inaceitáveis – 
o que se tem verificado com a ligação ferro-
viária Beja – Lisboa ou a situação do IP8.

A coesão territorial promove-se com po-
líticas integradas e é necessário que o de-
senvolvimento do interior seja um objetivo 
nacional. É fundamental que se garantam e 
definam as políticas e as medidas objetivas 
para que tal seja possível, com os investi-
mentos e infraestruturas essenciais, não ape-
nas nas acessibilidades, mas também nos 
serviços públicos e designadamente na saú-
de – em que continuamos a exigir a devolu-
ção do hospital de São Paulo à esfera pública 
e a melhoria da prestação dos serviços pú-
blicos de saúde –, na educação – com refe-
rência à requalificação da Escola Secundária 
de Serpa, bem como da Escola de Vila Nova 
de Bento – na melhoria das condições para a 
GNR, com o novo posto em Serpa (cujo edifí-
cio foi já cedido mediante protocolo, aprova-
do em reunião de Câmara em 4 de março de 
2015), entre muitas outras situações. 

Consideramos que, mais do que anúncios 
e apresentação de intenções casuísticas, 
este território precisa de uma visão estraté-
gica e de medidas concretas e realistas. Da 
nossa parte e nas instâncias próprias, con-
tinuaremos a exigir as necessárias políticas 
para a melhoria das condições de vida, para 
investimento, produção e aproveitamento 
dos recursos.

EDITORIAl
O maior problema do interior 
é que fica no interior

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Imóvel Notável

Serpa apresenta 
obra da Torre do Relógio
A obra da Torre do Relógio está concluída e foi 

reaberta no passado dia 17, sexta-feira, num 
momento para o qual foram convidadas al-

gumas entidades, no âmbito da abertura da 11.ª Feira 
Histórica.

O projeto de intervenção da Torre do Relógio, apro-
vado pela Direção Geral do Património Cultural,  teve 
como objetivo identificar, descrever e valorizar traba-
lhos de carácter conservativo, nomeadamente limpe-
za, reparação, proteção e reconstituição ou consoli-
dação.

A Torre do Relógio é constituída por paredes auto-
portantes de alvenaria de pedra. Já a parte superior da 
torre, que se encontrava totalmente argamassada, é 
composta por merlões, cujos materiais são alvenaria 
de pedra, tijolo maciço e argamassas de cal.

De acordo com a Divisão de Urbanismo e Ordena-
mento do Território, da Câmara Municipal de Serpa, 
que acompanhou a obra, o exterior da torre, que origi-
nariamente seria todo rebocado, encontrava-se, antes 
da intervenção, com a alvenaria de pedra, totalmente 
exposta às intempéries. A degradação da torre acabou 
por ser a consequência desta permanente exposição 
às condições climatéricas rigorosas, nomeadamente 
com a presença de humidade no interior da edificação.

O topo da torre, dada a natureza dos materiais 
constituintes, argamassas e tijolo maciço, assim como 
a necessidade de melhorar a impermeabilização su-

perior, foi totalmente rebocado, tal como se encontra-
va antes da intervenção.

Procedeu-se igualmente à limpeza das fachadas, 
eliminando todos os elementos prejudiciais à pedra. 
Os espaços vazios foram preenchidos com materiais 
semelhantes aos preexistentes, em pedra e argamas-
sas de cal, observando igualmente a superfície da pe-
dra, mantendo o seu aspeto, cor e textura.

As obras de conservação, limpeza, consolidação 
e restauro da Torre do Relógio, tiveram um custo de 
138  mil euros, com comparticipação comunitária de 
75 mil euros (Projeto FORTours - Fortificações de Fron-
teira: Fomento do turismo cultural transfronteiriço, no 
âmbito do programa de cooperação transfronteiriça 
entre Espanha e Portugal Interreg V-A 2014-2020).

Recordamos que a Torre do Relógio insere-se na 
área intra muros da cidade de Serpa classificada como 
Conjunto de Interesse Público, sendo que no Plano de 
Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Ser-
pa, encontra-se qualificado como Imóvel Notável.

Apesar de ser desconhecida a data da sua constru-
ção, sabe-se que a transformação em Torre do Reló-
gio terá ocorrido em 1515 ou 1516 aproveitando-se a 
existência de uma torre gótica do antigo sistema de-
fensivo. 

Sabe-se também que o seu atual relógio tem 128 anos. 

n 

Momento da apresentação da obra da Torre do Relógio
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Foral Manuelino

Foral de Serpa 
faz 505 anos

Apresentação de três novas viaturas

Bombeiros comemoram 39.º aniversário
A Associação Humani-

tária dos Bombeiros 
Voluntários de Serpa 

comemorou no passado dia 18 
de julho o seu 39.º aniversá-
rio, com uma festa onde foram 
apresentadas três novas viatu-
ras de socorro.

Tomé Pires, presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, 
marcou presença e deu conta 
dos apoios da autarquia a esta 
importante instituição, nomea-
damente o montante anual do 
protocolo de colaboração en-
tre as duas entidades, que “até 
ao final deste ano, deverá su-
plantar os 100 mil euros”.

Na ocasião foram apresen-
tadas três novas viaturas, duas 
ambulâncias e um veículo 
tanque tático de floresta, ten-
do o município de Serpa con-
tribuído para a aquisição de 
duas destas viaturas, nomea-
damente de uma ambulância 
de transporte de doentes, em 
cerca de 20 mil euros (cerca 
de 50 por cento do preço fi-
nal) e na aquisição do veículo 
tanque tático de floresta, em 

cerca de 34 mil euros. 
De acordo com o presidente 

da direção da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Serpa, José Luís 
Pires, trata-se de um “veículo 
de extrema importância” e que 
“não existia na corporação”, 
uma vez que pode abastecer 
outras viaturas no curso de 
um incêndio, evitando a saída 
das viaturas de combate para 
abastecimento. Esta aquisição 
surge na sequência da apro-
vação de uma candidatura 
efetuada pela associação ao 
POSEUR, para aquisição des-
te tanque tático florestal, num 
valor total de 168 900 euros. A 
comparticipação desta candi-
datura é de 80 por cento, sen-
do que a Câmara Municipal de 
Serpa se comprometeu a fazer 
face ao restante valor (cerca 
de 34 mil euros).

Um momento que também 
serviu para que toda a coope-
ração, comemorasse esta data 
com um jantar convívio. 

n 

O Foral Manuelino concedi-
do a Serpa assinalou no pas-
sado dia 28 de julho, 505 anos. 
O documento, que foi recen-
temente alvo de um restauro 
cuidadoso, comprova o cres-
cimento das atividades econó-
micas no concelho de Serpa, 
sendo a vila, em 1513, uma im-
portante praça militar do siste-
ma de defesa da fronteira. 

Apesar de Serpa já ter um 
foral concedido em 1295 pelo 
rei D. Dinis, no princípio do sé-
culo XVI, D. Manuel I mandou 
preparar e concretizar uma re-
forma dos forais (documentos 
régios em que eram regula-
mentados direitos e deveres 
dos concelhos face à Coroa e 
aos senhores), tendo concedi-
do novo foral a Serpa.

Novas viaturas ao serviço dos Bombeiros

A Câmara Municipal de Serpa procedeu à 
limpeza e à remoção da via pública de ra-
mos, pernadas e mesmo árvores inteiras que 
acabaram por ceder depois da passagem 
pela cidade de um mini tornado, no passa-
do dia 4 de agosto, um fenómeno excecional 
para a época. A autarquia tive mesmo que 
abater algumas árvores que foram afetadas 
pela intempérie.

Este fenómeno atmosférico registou-se 
em Serpa, perto das 18.00 horas de sábado, 
dia 4, e apesar de não terem sido registados 
feridos, danificou algumas árvores e quatro 
viaturas.

A situação mais complicada registou-se, 
de acordo com os Bombeiros Voluntários de 
Serpa, na estrada da Mina da Orada,  entre 
Brinches e Pias, onde caíram vinte e três ár-
vores, tendo a via ficado interrompida. Nes-
ta ocorrência, aos Bombeiros Voluntários de 
Serpa, juntaram-se equipas de Moura, Alvito 
e Cuba.

Mini tornado

Município procedeu à 
limpeza e corte de árvores
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Programa Integrado de Gestão de Imobiliário 

Câmara de Serpa aumenta património
A Câmara Municipal de 

Serpa tem em curso o 
Programa Integrado de 

Gestão de Imobiliário que tem 
como objetivo seguir uma po-
lítica de gestão sustentável do 
património. Se por um lado a au-
tarquia pretende adquirir imóveis 
que de alguma forma são impor-
tantes para projetos em desen-
volvimento, por outro pretende 
alienar imóveis que poderão vir 
a ser requalificados com fins co-
merciais ou outros, mas que pro-
movam a regeneração urbana.

Este programa que visa a 
aquisição de bens patrimoniais 
imprescindíveis, quer pela sua 
localização quer pelas suas 
funcionalidades, bem como a 
venda de alguns imóveis, foi 
aprovado em 2015, em Reunião 
de Câmara.

No âmbito deste programa 
de gestão, a Câmara Municipal 
de Serpa tem vindo a trabalhar 
no aumento do seu património, 
pelo que neste momento existe 
um investimento efetivo em 
aquisições de cerca de 188 
mil euros, nomeadamente nos 
prédios: na rua dos Cavalos, 
no terreiro de D. João, rua dos 
Quartéis, rua João Tiago Coelho 
(dois lotes) em Pias, e rua Dr. 
Quirino Mealha, em Vales Mortos.

O edifício da rua dos Cavalos, 
adquirido no final de 2016, uma 
zona de acesso à praça central 
da cidade, encontrava-se em 
avançado estado de degradação, 
pelo que era urgente a 
intervenção da autarquia. Foi 
adquirido por 93 330 euros e 
será destinado a habitação e 
comércio.

Para a rua dos Quartéis, 
localizada nas imediações 
da Casa do Cante, a Câmara 
Municipal de Serpa adquiriu o 
imóvel, com um investimento 
total de 42 500 euros, com o 
intuito de vir ali a instalar o futuro 
Centro Interpretativo do Cante. 
O edifício do terreiro de D. João, 
cujo custo foi de 21 675 euros, 
destina-se a alojar o depósito do 
acervo do Museu de Arqueologia 
e na rua João Tiago Coelho, em 
Pias (adquirido por 7 741 euros), 
o espaço foi transformado em 
parque de estacionamento. 
O edifício adquirido em Vales 
Mortos visa a instalação da 
extensão de saúde que neste 
momento funciona no Centro 
Cultural. Pretende-se libertar 
assim o espaço para outras 
atividades.

No que toca a vendas, foram 
alienados dois edifícios, um 
localizado no largo de Salvador, Um dos imóveis em venda

Candidatura apoiada pelo município de Serpa

Serpa apoia projeto

Vinho da talha a Património Imaterial
A Câmara Municipal de Serpa 

assinou, no passado dia 31 de 
julho, um protocolo de coope-
ração institucional e técnica, no 
âmbito do projeto de candida-
tura do “Processo Tradicional de 
Produção de Vinho de Talha a 
Património Cultural Imaterial da 
Humanidade”, promovido pela 
Câmara Municipal de Vidigueira.

Tendo em conta a importân-
cia histórica, cultural e social 
do vinho da talha, os municí-
pios e entidades subscritoras 
deste protocolo vão começar a 
trabalhar no sentido de funda-
mentar e apresentar a proposta 
de inscrição do processo tradi-
cional de produção de vinho no 
Alentejo, o vinho de talha, no 
Inventário Nacional do Patrimó-
nio Cultural Imaterial e poste-
riormente, na apresentação de 
uma candidatura a Património 
Cultural Imaterial da Humani-

dade, num processo que pode-
rá demorar cerca de três anos. 

Nesta fase inicial será feito 
um mapa dos locais onde exis-
te produção do vinho da talha, 
bem como todo um trabalho de 
investigação, cujos resultados 
passarão a constar do Inventá-
rio Nacional. Aos municípios en-
volvidos cabe ainda a definição 
de medidas de preservação e 
salvaguarda, que constarão de 
um plano inserido no processo 
de candidatura, e serão ade-
quadas a cada comunidade.

Para o Alentejo este proje-
to é de extrema importância, 
pois irá valorizar mais um dos 
seus produtos de excelência, 
uma vez que tradicionalmente 
é uma zona vitivinícola, sendo 
ainda possível encontrar pe-
quenos produtores que utilizam 
os métodos tradicionais um 
pouco por todo o Alentejo.

para fins comerciais, e a Escola 
Primária da Vendinha, cuja venda 
resultou em cerca de 106 mil euros.

Prevê-se ainda a conclusão 
de mais duas aquisições, de um 
edifício localizado no largo Conde 
de Ficalho, onde se pretende 
instalar o Museu do Humor e do 
Absurdo, que terá um custo de 
137 410 euros, e ainda a Casa do 
Abade Correia (cerca de 400 000 
euros), que a autarquia prevê 

recuperar e transformar num 
espaço museológico, também 
ligado à investigação académica.

Neste momento está em curso 
novo procedimento para venda 
das duas Casas dos Magistrados, 
cuja data de entrega de 
propostas é até ao dia 1 de 
outubro, estando marcado para 
o dia 2 de outubro a abertura de 
propostas pela comissão, em ato 
de hasta pública, sendo que a 

adjudicação será feita à proposta 
mais elevada em ata de leilão.

Prevê-se ainda, até ao final 
do ano, a venda de uma antiga 
escola primária e de outros lotes 
para habitação, localizados no 
concelho.

A autarquia tem ainda a inten-
ção, ao abrigo do plano, de ad-
quirir outros imóveis, quer em 
Serpa, quer nas freguesias rurais.

n 
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A   Câmara Municipal de Ser-
pa tem abertas, até   ao 
dia 19 de outubro, as ins-

crições para o V Concurso de Fo-
tografia “Património (I)Material do 
Concelho de Serpa”. Podem parti-
cipar todos os profissionais e ama-
dores de fotografia, portugueses e 
estrangeiros, residentes em Portu-
gal. Os prémios, num valor total de 
3 000 euros, serão distribuídos por 
duas categorias: júnior/sénior (mais 

de 18 anos) e juvenil (dos 12 aos 17). 
As fotografias concorrentes serão 
apresentadas em exposição, em 
local e data a designar. 

Recordamos que em 2017, o 1.º 
prémio foi atribuído à fotografia 
intitulada “Paris, Serpa”, de Maria 
de Almeida Patrão.

Para mais informações consul-
tar o sítio na internet da Câmara 
Municipal de Serpa.

n 

“Património (I)Material 
do Concelho de Serpa”

Concurso 
fotográfico com 
inscrições abertas

Vila Nova de São Bento

III Feira do Enchido 
e do Presunto

Vila Verde de Ficalho

FATOR — Festival 
de Artes e Ofícios da Raia

Vila Nova de São Bento recebeu no fi-
nal do passado mês de julho, a III Feira 
do Enchido e do Presunto, iniciativa orga-
nizada pela União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo, com 
o apoio da Câmara Municipal de Serpa.

Os enchidos foram o centro da festa, 
com várias iniciativas, nomeadamente a 

I Mostra de “Mangotes de Aldeia Nova” 
(especialidade gastronómica local, com a 
certificação “tradicional.PT”), o Concurso 
Experimental de Linguiça Curada e a ter-
túlia “Presunto – como harmonizar com 
Vinho”. Três dias de festa, em que a mú-
sica não faltou.

n

Maria de Almeida Patrão - “Paris, Serpa” 1.º Prémio 2017

A Feira do Enchido e do Presunto contou com mais visitantes nesta edição

Dia de abertura encheu o espaço da feira

De 3 a 5 de agosto realizou-se em Vila Verde 
de Ficalho o FATOR - Festival de Artes e Ofícios 
da Raia, organizado pela Junta de Freguesia de 
Vila Verde de Ficalho, com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa. 

Após a sessão de abertura, realizou-se a inaugu-
ração da exposição de pintura e escultura, a apre-
sentação de um livro, no Espaço do Museu e uma 
Arruada com “Os Chocalheiros”. À noite atuaram o 
grupo de Cavaquinhos “Raízes do Alentejo”, o “Gru-
po Infantil Algarabia” realizou uma demonstração de 
sevilhanas, seguiram-se as atuações do Grupo Coral 

Feminino “Flores do Chança”, do Grupo Coral “Os Ar-
raianos”, de Pedro Mestre & Viola Campaniça e pela 
noite dentro a animação esteve a cargo de DJ Daw. 

O dia 4 foi dedicado à musica, com as atuações 
de Los 3 Colores, Classe Operária e DJ K. 

No último dia do FATOR a festa foi animada pelo 
grupo Molisnando, Los Chopitos e o DJ Wolf. 

De destacar também a mostra de artes, um dos 
grandes atrativos deste festival, que integrou escul-
tura e pintura, os stands com produtos tradicionais 
e artesanais e as tasquinhas com boa gastronomia. 

n
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Serpa passou a integrar a res-
trita lista de concelhos em 
Portugal em que nidifica a 

emblemática Águia-imperial-ibérica, 
a uma espécie criticamente amea-
çada. O Projeto LIFE Imperial está 
a acompanhar este lento retorno a 
Portugal, e agora também a Serpa.

A Águia-imperial-ibérica é uma 
das espécies de águia mais amea-
çadas do mundo. Esta ave, endé-
mica da Península Ibérica, tem uma 
população mundial de 500 casais e 
destes apenas 15 se encontram em 
Portugal (em 2017). No nosso país 
está classificada com criticamente 
ameaçada e globalmente é conside-
rada vulnerável.

Esta classificação resulta do gran-
de declínio que esta ave sofreu em 
toda a sua área de distribuição e que 
em Portugal culminou com o desa-
parecimento da população reprodu-
tora entre o final da década de 70 e 

o início da década de 80. Apenas no 
ano de 2003 se voltou a confirmar a 
sua nidificação em Portugal e, desde 
então, a espécie tem vindo a coloni-
zar lentamente o território nacional.

Em 2018, já em plena época re-
produtora, foi confirmada a presença 
de um casal da espécie em Serpa. O 
acompanhamento ao longo da épo-
ca de nidificação permitiu identificar 
em julho três crias quase prontas a 
voar. Este é um facto extraordinário 
pois representa uma expansão da 
presença da espécie para uma re-
gião entre duas áreas onde a espé-
cie já está estabelecida, a região de 
Moura/Barrancos e a região do Vale 
do Guadiana/Castro Verde.

A decorrer desde julho de 2014, 
o Projeto LIFE Imperial, coordenado 
pela Liga para a Proteção da Natu-
reza e apoiado pelo programa LIFE 
da União Europeia, tem contribuído 
para criar as condições para res-

tabelecer a população nacional da 
Águia-imperial-ibérica, através de 
uma série de ações de conserva-
ção, como o controlo e a vigilância 
de ameaças nos ninhos, construção 
e reforço de ninhos e a implementa-
ção de medidas para o fomento de 
presas como o coelho-bravo.

O Projeto LIFE Imperial é uma 
parceria que com conta ainda com 
a participação  do Instituto da Con-
servação da Natureza e Florestas 
(ICNF), da TRAGSATEC, da EDP Dis-
tribuição, da Câmara Municipal de 
Castro Verde (CMCV), da Faculda-
de de Ciências da Universidade de 
Lisboa (FCUL), da SEO/BirdLife e da 
Guarda Nacional Republicana (GNR).

Para saber mais sobre a Águia-im-
perial-ibérica e o Projeto LIFE Impe-
rial pode consultar www.lifeimperial.
lpn.pt/pt.

n 

Espécie criticamente ameaçada

Águia-imperial-ibérica 
nidifica em Serpa

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Colher em cerâmica”

O Cerro dos Castelos de São Brás ou 
São Brás 1, localizado na União de Fregue-
sias de Serpa, foi alvo de escavações ar-
queológicas em 1979 e 1980, coordenadas 
pelo arqueólogo Rui Parreira. 

Os trabalhos revelaram que o sítio cor-
respondia a um povoado, com duas linhas 
de muralhas concêntricas e um bastião, 
ocupado durante a Idade do Cobre. 

Entre os materiais recolhidos destaca-se 
a cerâmica, com fabricos muito variados, 
mas também utensílios relacionados com 
outras atividades aí praticadas, como os pe-
sos de tear, pontas de seta, lâminas, macha-
dos e enxós em pedra, artefactos simbóli-
cos e restos de metalurgia de cobre.

As colheres de cerâmica, como a de São 
Brás, são relativamente comuns nos povoa-
dos do Sul peninsular apesar de pouco nu-
merosas. São constituídas por um elemen-
to côncavo – concha ou pá – e um cabo 
ou pega e surgem com muitas variantes na 
forma e na dimensão. Tradicionalmente as-
sociam-se à confeção e consumo alimen-
tar, devendo ser elementos muito presen-
tes no quotidiano destas populações. No 
entanto, o facto de se conhecerem poucos 
exemplares levou alguns autores a consi-
derarem que o seu uso deveria ser mais 
restrito e especializado, nomeadamente 
em atividades artísticas e rituais. 

Colher em cerâmica do período Calcolítico ou Idade 
do Cobre (genericamente situado entre 3000 e 2000 
a.C.) proveniente do povoado fortificado de São Brás 
1 (Serpa, Santa Maria)

Exposição permanente do Museu Municipal de 
Arqueologia de Serpa

Foto de José luís Barros

Museu Municipal de Etnografia encerrado 
temporariamente

O Museu Municipal de Etnografia encon-
tra-se temporariamente encerrado ao público 
no âmbito de projeto de requalificação. Par-
te da coleção etnográfica ficará visitável nas 
instalações do Musibéria em data a anunciar 
brevemente.

n
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notícias

AFeira Histórica de Ser-
pa, inserida na estra-
tégia municipal de 

revitalização do comércio local 
e dinamização do Centro Histó-
rico, trouxe a Serpa milhares de 
visitantes. 

A iniciativa teve início com a 
reabertura da Torre do Relógio, 
seguida de uma conversa na 
Nora, com Leandro Ferreira, so-
bre a recriação histórica da cria-
ção, organização, recrutamento 
e intervenção nos teatros de 
operações dos Besteiros do 
Conto de Serpa.

Seguiu-se o cortejo, recrea-
ções cénicas e encontro de 
trovadores. A noite teve como 
mote as demonstrações das 

técnicas dos besteiros, a cria-
ção dos corpos de besteiros e 
a entrega das bestas aos vilões 
do concelho para defesa do 
termo. Músicas e danças se-
farditas e mouriscas animaram 
o serão, que terminou com um 
espetáculo de fogo. 

No sábado a feira principiou 
com uma conversa na Nora de-
dicada aos Besteiros do Conto 
de Serpa, por Miguel Gomes 
Martins. Cortejo, teatralização, 
exercícios de destreza com 
bestas, animação, poesia trova-
doresca com cantigas de ami-
go e cantigas de amor, música 
e dança, e espetáculo de fogo 
completaram o programa do 
segundo dia. 

O último dia de Feira ini-
ciou-se com uma conversa na 
Nora, dedicada à criação dos 
besteiros do conto de D. Dinis 
até à criação dos arcabuzeiros 
do conto de D. Manuel. A tarde 
prosseguiu com o já costumei-
ro cortejo, animação circulante, 
teatralizações, demonstrações 
de manipulação de bestas e 
música moura. À noite teve lu-
gar o teatro de fogo e o auto de 
encerramento da feira. 

Ao longo dos três dias os vi-
sitares puderam usufruir das 
tasquinhas com sabores tra-
dicionais, das tendas de co-
mércio e artesanato e de um 
espaço temático dedicado aos 
petizes. 

11. ª Feira Histórica

Os Besteiros do Conto de Serpa
E Serpa regressou à idade média, numa 
feira histórica que evocou os Besteiros 

do Conto de Serpa.
Durante três dias a cidade vestiu-se a 

rigor para a recriação histórica da cria-
ção, organização, recrutamento e inter-

venção nos teatros de operações dos 
Besteiros do Conto de Serpa. Teatrali-
zações, espetáculos de fogo, demons-
trações e exercícios de destreza com 

bestas, música e dança, manjares tradi-
cionais e muita animação completaram 

o programa. 
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COMUNIDADE

notícias
Brincadeiras, desporto e lazer 

Oficinas de Verão 
com balanço positivo
De 2 de junho a 31 de agosto decorreram 

no concelho as Oficinas de Verão. Mais de 
400 crianças, em idade de pré-escolar e 

até aos 12 anos, usufruíram desta iniciativa da Câma-
ra Municipal de Serpa.

Serpa, Pias, Vila Nova de São Bento, Vila Verde 
de Ficalho, Vales Mortos, Brinches, Vale de Vargo e 
A-do-Pinto acolheram oficinas gratuitas, orientadas 
por 20 jovens monitores do concelho e 14 auxiliares 
de ação educativa da autarquia.

Para além de dar resposta às necessidades das 

famílias na ocupação dos mais novos em período de 
férias escolares, ofereceu momentos de lazer, con-
vívio e boa disposição. 

De entre as atividades promovidas, destaca-
ram-se as desportivas, como os jogos tradicionais, 
zumba e jogos de recreação aquática nas piscinas 
municipais de Serpa e Pias, o cante alentejano, os 
passeios temáticos pelas localidades e visitas a lo-
cais emblemáticos, os ateliês de expressão plástica, 
e a dinamização de historias e contos.

n

BrinchesVila Nova de São Bento

Vila Verde de Ficalho Vale de Vargo

Serpa



10 | Serpa Informação | setembro 2018

Vereador Carlos Alves participou na iniciativa

notícias

Academia Sénior 

Inscrições abertas

EBI de Pias destaca-se

Painel sobre floresta

Acampamento pela Paz

Centenas de jovens em Serpa

Figo da Índia

Promoção dos recursos

“Manter as tradições vivas na memória coletiva”

Ceifeiras comemoram aniversário

A marcha pela paz percorreu artérias da cidade de Serpa

Festa do 9.º Aniversário das Ceifeiras de Pias

A Academia Sénior de Serpa está, desde o início do mês de agosto, 
a receber inscrições na sua sede para o ano letivo 2018/2019. De re-
ferir que existe uma alargada oferta, das mais diferentes áreas (desde 
artes decorativas, a saúde e bem-estar, passado por aulas de infor-
mática e inglês).

A Escola Básica Integrada 
de Pias conquistou o 1.º lugar 
do 2º escalão do Desafio UHU, 
uma parceria entre o Programa 
Eco-Escolas, coordenado pela 

Associação Bandeira Azul da 
Europa.

O município felicita estes 
alunos e professores por mais 
um trabalho meritório. 

Painel sobre floresta

Cerca de duzentos jovens de todo o 
país  e do concelho, participaram no 
Acampamento pela Paz, promovido 

pela Plataforma pela Paz e o Desarmamento, 
com apoio do município de Serpa. 

O evento teve lugar na cidade de Serpa, nos 
passados dias 27, 28 e 29 de julho e foram pro-
movidas várias atividades: um desfile pela paz, 

a pintura de um mural, um debate e vários tor-
neios desportivos, entre outras.

Um dos momentos simbólicos do Acampa-
mento pela Paz prendeu-se com a entrega ao 
município de Serpa do Selo da Paz, no espaço 
Nora, bem como um jantar convívio muito par-
ticipado.

n

No dia 4 de agosto o 
CADES – Centro de 
Apoio ao desenvol-

vimento Económico de Serpa 
acolheu uma iniciativa da Con-
fraria do Figo da Índia, que in-
cluiu uma visita de campo e um 
workshop dedicado à produção 
e ao escoamento. Apoiada pela 

Câmara Municipal de Serpa, 
contou com a participação do 
vice-presidente da autarquia, 
Carlos Alves. Sala cheia de 
confrades a participar neste 
workshop, num dia em que o 
calor se fez sentir. 

n

As comemorações do nono 
aniversário do Grupo Co-
ral Feminino “As Ceifeiras de 
Pias” realizaram-se no dia 28 
de julho, em Pias, numa noite 
recheada de convívio, Cante 
e baile. A organização esteve 
a cargo do grupo coral, em 
parceria com a Comissão de 
Festas da vila, tendo contado 
com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Pias e da Câmara 

Municipal de Serpa.
A festa iniciou-se no Salão 

Polivalente de Pias, com um 
jantar destinado aos grupos 
corais e outros convidados. 
Seguiu-se um serão de Can-
te, onde além das “Ceifeiras 
de Pias”, participaram o Gru-
po Coral Feminino Vozes de 
Barrancos, o grupo Coral e 
Etnográfico “Os Camponeses 
de Pias”, o Grupo Coral Femi-

nino “Cantadeiras de Essência 
Alentejana” (Almada) e o Gru-
po do Centro Cultural e Des-
portivo das Paivas (Seixal).

A finalizar a noite, Tiago 
Catarino animou o baile, de 
uma festa que teve com lema 
“manter as tradições vivas na 
memória coletiva”.

n
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cultura

O Musibéria termi-
nou, em julho, mais 
uma temporada e, 

tal como nos anos anteriores, 
o centro norteou as suas ati-
vidades segundo dois eixos 
fundamentais: Criação Artísti-
ca e Novos Contextos Educa-
tivos. Neste sentido, e man-
tendo-se sempre no âmbito 
das expressões artísticas da 
dança e da música, acentua-
ram-se quer o compromisso 
de intervenção local, quer as 
ações de âmbito universal.

Do ponto de vista conce-
lhio, destaque para os proje-
tos “Percursos de Inclusão”  
— acolhimento de uma turma 
de Percurso Curricular Alter-
nativo, do Agrupamento de 
Escolas n.º 1 —, “Laboratórios 
de Verão” — promoção da ex-
perimentação das práticas ar-
tísticas durante duas semanas 
de julho —, “Itinerários” — um 
dia de atividades, nas férias 
da Páscoa, nas freguesias de 
Brinches, Vila Verde de Fica-
lho e Pias — e o “Dia Mundial 
da Dança”. 

De âmbito geral, destaque 
para o apoio às obras musi-
cais “Serpente Infinita”, do vio-
letista (viola de arco) e com-
positor José Valente e “Raízes, 

um piano na Amazónia”, obras 
interpretadas pela brasilei-
ra Carla Ruaro; realce para o 
reconhecimento internacional 
do CD “Revoada”, com o pré-
mio Flávio Henrique (Brasil), 
trabalho criado e gravado no 
Musibéria e ainda para a apre-
sentação do CD “DONdeIR”, 
dos argentinos Diego Cortez e 
Jonatan Szer, criado e grava-
do no Musibéria.

Para além das atividades 
enunciadas, a temporada que 
terminou em julho de 2018 
manteve a oferta formativa 
de dança “Estudos do Corpo”, 
para alunos com mais de oito 
anos, “Dança e Música Inte-
gradas” (DMIM), para crianças 
entre os cinco e os oito anos 
e “Flamenco”, nas variantes 
de sevilhanas, bata de cola e 
complementos; no campo da 
música continuaram os labo-
ratórios de piano e de violino. 
A programação do Auditório 
Musibéria também prosse-
guiu, com concertos, recitais, 
espetáculos de dança e per-
formances, todos de entrada 
gratuita, sempre aos sábados 
às 18.30 horas. As Residên-
cias Artísticas continuaram a 
acolher diversos projetos de 
criadores nacionais e interna-

cionais, bem como o Estúdio 
Musibéria, cuja atividade tem 
prosseguido com intensidade. 
2018 viu, igualmente, o novo 
logótipo do Musibéria, bem 
como a renovação dos mo-
delos de cartaz e de boletim 
digital.

Em resumo, no ano de 2018, 
até julho, o centro Musibéria 
produziu e mostrou nas suas 
instalações, seis espetáculos, 
sete oficinas, uma apresen-
tação dos  Laboratórios de 
Dança e Música e uma perfor-
mance; no exterior, cinco es-
petáculos, seis oficinas, uma 
apresentação dos laborató-
rios e uma aula aberta; aco-
lheu dois residências artísti-
cas na área da dança e seis na 
área da música; no estúdio de 
som registaram-se nove pro-
jetos musicais, entre os quais 
o Grupo Coral e Etnográfico 
de Vila Nova de São Bento, e 
diálogos para um filme pro-
mocional do Município e para 
um projeto da companhia de 
teatro BAAL 17. O centro ain-
da acolheu diversas iniciativas 
promovidas por outras entida-
des, entre espetáculos, reu-
niões e conferências.     

n 

Musibéria — atividades de janeiro a julho de 2018

Educação artística 
e criatividade

Semana Cultural de Vale de Vargo

Música em destaque

Noites de Rua Cheia

Forte participação 
nas localidades

Terminou no passado dia 15, mais uma edição das Noites de 
Rua Cheia, marcada pelo sucesso e pela forte participação em 
muitas das localidades por onde passou. Foram mais de 30 os 
espetáculos em todo o concelho. Música, cinema, teatro, bailes 
e magia, foram alguns dos momentos que a Câmara Municipal 
de Serpa quis fazer chegar aos seus munícipes, com apoio da 
União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Var-
go, Juntas de Freguesia de Pias, Brinches e Vila Verde de Ficalho. 
Com esta iniciativa que se repetirá no próximo ano, a autarquia 
pretende dinamizar as noites de verão, em várias localidades, 
promovendo o convívio, ao mesmo tempo que cria uma oferta 
cultural dirigida à população.

Projeto Nyo Far apresentou espetáculo de fusão entre culturas da África Ocidental e portuguesa

Magia animou Santa Iria

Mega gaspacho foi um sucesso

De 18 a 24 de julho reali-
zou-se a Semana Cultural de 
Vale de Vargo, organizada pela 
União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de 
Vargo e com o apoio da Câma-
ra Municipal de Serpa. 

A iniciativa contou com vá-
rios momentos musicais. Um 
dos momentos de destaque 
teve lugar no dia 22, com a AR-
PIVAGO – Associação de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos 
de Vale de Vargo a organizar  
um mega gaspacho, muito par-

ticipado, no Salão Polivalente. 
Uma das noites foi dedicada ao 
fado, com a participação dos 
fadistas Rute Ramalho, Maria 
Infante e Pedro Calado e dos 
músicos António Barros (Gui-
tarra Portuguesa) e António 
Caeiro (Viola de Fado).

No dia 23 o grupo Los Chu-
pitos animou a noite com um 
espetáculo musical, e no dia 24 
o grupo de musica tradicional 
“Amigos da Pinguinha” encer-
rou, de forma animada e bem-
disposta, esta iniciativa. 
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desporto

Corrida colorida
Noventa participantes
em Vila Nova de São Bento

Rali Flor do Alentejo 
Novidades na edição deste ano

Vila Nova de São Bento rece-
beu, no dia 14 de julho, a “Co-
lor Run & Walk”, uma animada 

prova que juntou desporto e animação, 
ao longo do percurso com três quiló-
metros e meio, e no qual participaram 
cerca de 90 pessoas. 

Este evento foi organizado pela 
União das Freguesias de Vila Nova de 
São Bento e Vale de Vargo, e contou 
com o apoio do Município de Serpa. 

De destacar que para a cidade de 

Serpa está agendada para este mês de 
setembro, no dia 22, uma Corrida Colo-
rida, promovida pelo município de Ser-
pa, e que integra a Semana da Mobili-
dade que se realiza entre os dias 16 e 
22 de setembro.

Este evento, que já se realizou no ano 
passado com grande sucesso encerra o 
programa da Semana da Mobilidade, no 
mesmo dia em que se assinala o “Dia 
Europeu sem Carros“ (dia 22).

n

Nos dias 14 e 15 de setembro reali-
za-se mais uma edição do Rali Flor do 
Alentejo. A etapa noturna realizar-se-á 
em Serpa, e as especiais em Santa Iria, 
como habitualmente, e também Brin-
ches irá, nesta edição, receber uma 
especial.

Organizado pela Sociedade Artística 
Reguenguense, conta com o apoio do 

Município de Serpa e de outras entida-
des locais e nacionais.

Esta iniciativa traz à cidade muitos 
visitantes, que optam por vir a Serpa 
assistir à especial noturna (prova de 
abertura). De referir ainda que se espe-
ra a particiapação de pilotos locais.

n

Serra de Serpa
Caminhada na Neta

A Associação de Moradores da Neta 
e Pulo do Lobo organizou uma iniciativa 
no dia 21 de julho, que incluiu uma ca-
minhada e um almoço convívio. 

A caminhada, com partida da Escola 
de Cabeceiras de Vale Queimado, pas-
sando junto ao Pulo do Lobo, e regresso 
à escola, num total de quatro quilóme-

tros de percurso, contou com 20 parti-
cipantes.

O almoço convívio, no qual partici-
param 80 pessoas, foi uma excelente 
oportunidade de convívio entre miúdos 
e graúdos, e prolongou-se pela tarde 
fora, com animação musical do Duo 
F&L. 

Prova do Nacional
Barragem do Facho 
recebe prova de pesca

A segunda prova do Circuito de Mar-
gem (pesca), que integrou o Circuito 
Nacional, teve lugar no passado dia 

14 de julho, na Barragem do Facho. A 
Câmara Municipal de Serpa apoiou a 
iniciativa.

Muita animação e cor em Vila Nova de São Bento

Convivas encheram a Escola de Cabeceiras de Vale Queimado

Presidente da autarquia, Tomé Pires, também participou na caminhada

Prova de pesca junta profissionais 
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desporto

Espetáculo equestre inaugura picadeiro

O desporto animou os meses de verão na Piscina Municipal

Descida do rio Guadiana iniciou-se nos Moinhos Velhos e terminou no Moinho da Amendoeira

A Secção Equestre do F.C. de Vale de 
Vargo promoveu no passado dia 4 de 
agosto, um espetáculo equestre e mu-

sical para marcar a inauguração do seu 
picadeiro. Cavalos, sevilhanas, música e 
muito público marcaram a noite.

Picadeiro em Vale de Vargo
Espetáculo musical e equestre

Rota das Azenhas
Para o ano há mais 

Piscina Municipal Descoberta
Verão Ativo com balanço positivo

Realizou-se no passado dia 28 de 
julho a última descida do rio, promovi-
da pelo município de Serpa, em 2018.

O percurso foi o habitual, com uma 
distância aproximada de 10 quilome-
tros, teve início nos Moinhos Velhos, 

em Brinches, e final no Moinho da 
Amendoeira, com uma paragem na 
ponte para descanso e reforço alimen-
tar, para os 23 participantes.

n

Terminou no final do mês de agosto, 
mais uma edição do Verão Ativo. Uma 
iniciativa da Câmara Municipal de Ser-
pa que se realizou na Piscina Municipal 
Descoberta. Este ano, foram várias as 

atividades desportivas programadas e 
realizadas entre julho e agosto, nomea-
damente futevólei, badmínton, voleibol 
e waboba, tendo contado com um nú-
mero significativo de participantes.
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obras no concelho

O CAGIA é um projeto conjunto 
a vários municípios do Baixo 
Alentejo (um dos quais Serpa) 

que não dispunham de Canis / Gatis, tendo 
a Resialentejo avançado para a construção 
de um Centro Oficial de Recolha coletivo. 
A recolha e encaminhamento de animais 
errantes do concelho para o centro, e 
subsequentemente para adoção, passou 
então a ser assegurada dentro da lei 
vigente.

Neste momento, e dando cumprimento 
à legislação que proíbe o abate de ani-
mais nos CRO, o CAGIA está a avançar 
com um projeto de ampliação das suas 
instalações, em que se prevê a constru-
ção de mais 40 boxes destinadas a mais 

120 cães, um gatil com lotação para 40 
gatos e ainda um espaço para isolamen-
to de animais doentes. O valor estimado 
desta obra é de mais de 209 mil euros, 
cabendo à Câmara Municipal de Serpa 
cerca de 16 mil euros. Para já foi apresen-
tada uma candidatura ao Programa de 
Incentivos Financeiros para a Construção 
e Modernização de Centros de Recolha 
Oficial, à qual se aguarda resposta.   

De referir ainda que existe um grupo 
de munícipes do concelho de Serpa que 
está a trabalhar no sentido de constituir 
uma associação de defesa dos animais, 
sendo que a autarquia se encontra dispo-
nível para colaborar com este projeto. 

n

Canil/Gatil 
Intermunicipal da Resialentejo

Serpa comparticipa 
obra de ampliação

Resíduos da construção e demolição 

Município promove 
sensibilização ambiental

Mercado Municipal de Serpa 

Câmara suspende 
pagamento de rendas 

A Câmara Municipal de Serpa, durante 
a sua reunião, realizada no passado dia 
25 de julho, aprovou, por unanimidade, 
isentar de rendas os comerciantes que 
exercem a sua atividade nas instalações 
provisórias do mercado, enquanto estão 
em curso as obras de remodelação do 

Mercado Municipal. 
Recordamos que o mercado funciona 

provisoriamente no CADES (Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento Económico 
de Serpa), enquanto decorrem as obras 
de requalificação.

n

Entre 26 de junho e 2 julho, a Câmara 
Municipal de Serpa, em colaboração 
com as Uniões e Juntas de Freguesia 
do concelho, realizou várias ações de 
sensibilização ambiental na área dos 
resíduos da construção e demolição 
(RCD), dirigidas a empreiteiros da 
construção civil.

Estas ações têm como finalidade 
sensibilizar quer a população, quer 
os próprios operadores económicos, 

para condutas ambientais adequadas, 
acabando com a deposição ilegal de 
resíduos, um problema que a autarquia 
pretende ver terminado no concelho 
de Serpa.

Estas ações são importantes para 
que se crie uma consciência ambiental, 
neste e noutros setores.

n
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obras no concelho
Brinches
> Continuação da obra do futuro jardim

> Continuação da requalificação da Escola 
Básica do 1.º Ciclo

Pias
> Conclusão das infraestruturas pluviais na Rua 

Soldados de Portugal

> Instalação de mobiliário urbano na Escola EB 
2,3 de Pias

> Reparação de calçada, na sequência das 
intervenções na rede de águas, nas ruas Júlio 
Dinis, 5 de Outubro, Infante D. Henrique e 

Gago Coutinho

Serpa
> Manutenção do edifício do antigo Pólo 3

> Manutenção da Piscina Coberta de Serpa

> Reparação de calçada no Largo do Côrro, na 
sequência das intervenções na rede de águas

> Infraestruturas da Zona Sul

> Arranjo de passeios 

> Requalificação da ETAR de Vales Mortos

Vila Nova de São Bento
> Manutenção de equipamento no parque 

desportivo

Concelho
> Reparação de calçada, na sequência das 

intervenções na rede de águas.

SEGURANÇA EM OBRA
Sinalização de Segurança

Durante o ano de 2017 a construção civil foi o setor 
que mais acidentes de trabalho mortais registou, 
com 35 mortes a lamentar. O segundo maior 
número de mortes ocorreu nas microempresas 
que empregam menos de 10 trabalhadores, 
de acordo com dados da Autoridade para as 
Condições de Trabalho (ACT).

De acordo com Instituto Nacional de Estatística 
(INE), citando dados de 2015, existem em Serpa 63 
microempresas de construção, que empregam, 
aproximadamente, 215 trabalhadores, pelo que 
criámos este espaço informativo, não periódico, 
destinado a facultar aos trabalhadores daquele 
setor, em geral, e aos empresários, em particular, 
informação variada sobre “Segurança em obra”, 
em diversas vertentes.

Nesta primeira informação decidimos começar 
por falar de Sinalização de Segurança – qual o seu 
significado.

Existem vários tipos de sinalização de 
segurança e de saúde no trabalho, que pode 
ser complementada com sinalização luminosa, 
acústica, comunicação verbal e gestual.

Seguem-se alguns exemplos de sinalização 
que habitualmente é mais utilizada em estaleiros 
de construção civil.

Regulamento Municipal 
de Abastecimento de Água 
no Município de Serpa
Informação sobre 
restabelecimento 
do fornecimento de água

O artigo 20.º do Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água do Município de Serpa prevê 

que o restabelecimento do fornecimento “na sequência da 
interrupção por motivo imputável ao utilizador depende da 
correção da situação que lhe deu origem”. No caso da mora 
no pagamento dos consumos, este depende da liquidação 
de todos os montantes em dívida, incluindo o pagamento 
da tarifa de restabelecimento. Assim que satisfeitas estas 
condições, o Município de Serpa pode proceder ao reinício 
do fornecimento no primeiro dia útil subsequente.

Serpentina
Interrupção do serviço

O serviço de transporte público da Serpentina que foi 
interrompido durante o mês de agosto, é retomado 

em setembro com o horário habitual (das 8:00 às 12:30 e das 
15:00 às 17:30 horas de segunda a sexta-feira e das 8:00 às 
13:00 horas ao sábado).

_________________________________________________

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 sitio do município 
em www.cm-serpa.pt.

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de setembro realiza-se uma reunião pública da 
Câmara Municipal, no dia 19, no Salão Polivalente de Vila 
Verde de Ficalho, pelas 17.30h. A ordem de trabalhos estará 
disponível para consulta no sitio do município (www.cm-
serpa.pt) com 48 horas de antecedência. A sua participação 
é importante, contamos consigo!

Dê-nos a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos gostaria de ver 
tratados? O que podemos fazer para melhorar o jornal?

Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o Serpa 
Informação para o endereço de correio eletrónico sici@cm-
serpa.pt. 
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

CASA DO CANTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 

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

> Conversa com os Cantadores de Paris
Dia 9 . 16.00h . ENTRADA LIVRE

BIBlIOTECA MUNICIPAl ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Histórias desenhadas num ponto de encontro . Exposição de Cristina Valadas

De 15 de setembro a 12 de outubro 

> Oficina com Cristina Valadas 
Dia 15 . 10.30h . M/6 anos

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos

Dias 18 e 25 | sessões às 16.30h e às 17.00h 

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

Dia 19 . 15.30h às 16.30h

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir dos 3 anos

Dia 22 . 11.00h
> OH! . Animação de livros para bebés e pais

Dia 29 . 11.00h

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Workshop de Áudio . Fundamentos do Design e Otimização de Sistemas de Som, 

com Wladimiro Garrido Guerra

Dia 19 . 10.00h às 17.30h

> Desterro de Entrevero Instrumental, Espetáculo de Música

Dia 29 . 18.30h . M/06 anos

Jornadas Europeias de Património 2018 . SERPA
Org: Câmara Municipal de Serpa

Sala Polivalente do Museu Municipal de Arqueologia 

> Curso teórico “Arqueologia em Serpa”
Dias 15 e 22 . 14.30h às 18.30h . Consultar programa próprio

> Lançamento das Actas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste 
Peninsular 
Dia 28 . 18.00h às 19.15h . Consultar programa próprio

> Tertúlia “O Centro de Cultura Popular na História da Arqueologia de 
Serpa”
Dia 29 . 15.00h às 17.00h . Consultar programa próprio

Workshop de apicultura  . SERPA 
Dia 1 . entre as  9.00h e as 12.30h . Consultar programa próprio

Org: Serpa Lovers

                    
XVI Feira Agropecuária Transfronteiriça . VALE DO POÇO
De 7 a 9 . Consultar programa próprio

Org: Câmara Municipal de Mértola/Câmara Municipal de Serpa

Workshop de destilação de óleos essenciais . SERPA 
Dia 8 . das 10.00h às 13.00h
Org: Serpa Lovers

Jantar na Praça . SERPA
Dia 14 . 20h30 
Org: Grupo Pró Centro Histórico de Serpa

Semana da Mobilidade . SERPA 
De 16 a 22 . Consultar programa próprio

Org: Câmara Municipal de Serpa/Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

“Melros em Imagens de Pedra e de Papel”  . SERPA 
Exposição de Pedro Noronha e Margarida de Araújo

De 29 de setembro a 27 de outubro 
Org.: Atelier Galeria Margarida de Araújo

DESPORTO
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GINÁSTICA

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

» 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

Rali Flor do Alentejo – Cidade de Serpa
Dias 14 e 15 . Serpa, Santa Iria e Brinches
Org: Sociedade Artística Reguenguense, com o patrocínio da Câmara Municipal de Serpa 

V Passeio Equestre . VALE DE VARGO
Dia 15 . Consultar programa próprio

Org.: Futebol Clube de Vale de Vargo - Secção Equestre

Passeio da Memória . SERPA
Integrado na Semana da Mobilidade
Dia 16 . Consultar programa próprio

Org: Associação Alzheimer Portugal

Serpa Night Color Run . SERPA
Integrado na Semana da Mobilidade e no Programa Verão Ativo
Dia 22 . Consultar programa próprio

Org: Câmara Municipal de Serpa

Dia do Coração . SERPA E VILA NOVA DE SãO BENTO 
Dia 29 . 10.00h às 12.30h
Org: Fundação Portuguesa de Cardiologia, com a colaboração do Município de Serpa

MERCADOS  SETEMBRO
Brinches – 1, 8, 15, 22 e 29

Vale de Vargo – 5 e 19

Pias – 8

Vila Nova S. Bento – 14

Vila Verde de Ficalho – 6

Serpa – 25

FARMÁCIAS DE SERVIçO

01 a 07 | Farmácia CENTRAL

08 a 14 | Farmácia SERPA JARDIM

15 a 21   | Farmácia CENTRAL

22 a 28 | Farmácia SERPA JARDIM

29 e 30 | Farmácia CENTRAL

REMOÇÃO 
DE DEJETOS CANINOS

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


