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O Município de Serpa tem 
vindo a adequar a sua 

ação, desde que a pandemia Co-
vid 19 teve início, de modo a dar 
prioridade ao apoio aos muníci-
pes, Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) e en-
tidades do concelho. Encontra-
-se, desde o primeiro momento, 
a disponibilizar os recursos es-
truturais, financeiros e humanos, 
necessários para o combate à 
pandemia no concelho. 

Neste momento, destaca-se 
o apoio logístico no que toca à 
realização de testagens, bem 
como da vacinação, a cargo 
da Ulsba.

O Município de Serpa cedeu 
e criou, sempre em estreita 
colaboração com a Ulsba, cen-
tros de vacinação em Pias, Vila 
Nova de São Bento, Vila Verde 
de Ficalho e Serpa, de forma 
a facilitar o acesso da popula-
ção, efetuando ainda apoio ao 

nível de transportes.
A autarquia apoiou ainda 

a vacinação de pessoal do-
cente e não docente, em Ser-
pa, cedendo o espaço (Salão 
Polivalente, em Serpa), bem 
como recursos humanos para 
acompanhar a ação, que para 
já decorreu em dois fins-de-
-semana. Neste grupo foram 
incluídas as auxiliares de ação 
educativa contratadas pela au-
tarquia para apoio às escolas.

Gerir a pandemia, apoiar quem mais precisa

Município de Serpa 
na linha da frente 

A Câmara Municipal de Serpa está a transportar munícipes de suas casas para os centros de vacinação

Automobilismo

Rali Flor 
do Alentejo

O Rali Flor do Alentejo - Cidade de Serpa 
terá lugar no dia 8 de maio, no concelho de 
Serpa, e à semelhança dos anos anteriores, 
integra o Campeonato Sul de Ralis. 

As Provas Especiais de Classificação 1/3/5 
de Brinches iniciam-se às 12.30 h, 14.20 h e 
17.05 horas e as de Santa Iria às 13.25 h, 14.15 
h e 18.00 horas. A entrega de prémios está 
agendada para as 20.30 horas.

O Rali Flor do Alentejo - Cidade de Serpa 
é uma organização conjunta da Secção de 
Motorismo da Sociedade Artística Reguen-
guense e do Município de Serpa.

Associativismo

Cedência 
de sede

No dia 16 de abril, o Município de Serpa 
cedeu uma sala, no espaço do Cineteatro 
Municipal de Serpa, à associação SerVida. 

Esta cedência permite dotar a associação 
de melhores condições para o desenvolvi-
mento das suas atividades, e insere-se num 
protocolo alargado, entre o Município e o 
movimento associativo concelhio, no âmbito 
da cedência de espaços. 

O protocolo beneficiou, até à data, sete 
associações, permitindo-lhes que utilizem 
espaços municipais, atualmente desocupa-
dos, para instalação das suas sedes, impul-
sionando assim a dinamização de iniciativas 
e atividades.

Assinatura do protocolo com a SerVida

Foram criados cen tros de vacinação em Pias, Vila Nova de São Bento, Vila Verde de Ficalho e Serpa 
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E
m tempo das festi-
vidades tradicionais 
no concelho, neste 
que é mais um ano 
em que temos de as 
manter suspensas na 

sua essência, mantendo igualmente 
suspensos os nossos momentos de 
convívio intenso e de reencontros, é 
importante salientar que, apesar de 
tudo, a vida é para ser vivida, a bem 
de um regresso a uma vida normal e 
de uma saudável atividade económi-
ca e social. Estes são tempos de ex-
ceção, sem dúvida, e da nossa parte 
mantivemos todo o nosso trabalho 
dentro da normalidade possível, com 
as adaptações necessárias à situação. 
Sabemos que os cuidados são para 
continuar e, neste momento em que 
acabámos de celebrar os 47 anos da 
Revolução dos Cravos, ainda é mais 
importante termos presente que a li-
berdade que conquistámos em 1974 é 
uma liberdade solidária, resultado de 
um trabalho coletivo. Se não somos 
livres sozinhos, nestes tempos exce-
cionais esta expressão ganha ainda 
mais importância, pelas responsabili-
dades que hoje cada um deve ter nos 
seus comportamentos e nas medidas 
de prevenção a adotar, pelos abraços 
que amanhã iremos dar.

n

EDITORIAL
VIVER A VIDA

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Requalificação

Rua das Portas de Beja 
e Rua dos Fidalgos 

Esta será uma das transformações que acontecerá na Zona das Portas de Beja

O Município de Serpa apro-
vou, no passado dia 14 de abril, 
em Reunião de Câmara, a ad-
judicação da obra de requali-
ficação da Rua das Portas de 
Beja e Rua dos Fidalgos, em 
Serpa, com o objetivo de me-
lhorar a qualidade do espaço 
público e do ambiente urbano, 
assim como o desempenho do 
sistema de mobilidade urbana 
e dos modos suaves. 

Esta obra tem um valor de 
186 534,39 euros, mais iva, 
e deverá ter uma duração 
de seis meses. O pedido de 
aprovação do projeto à Dire-
ção Regional de Cultura do 
Alentejo (obrigatório, pelo 
facto de se tratar de inter-
venção no Centro Histórico) 
remonta a fevereiro de 2019, 
tendo sido aprovado apenas 
em dezembro de 2020, data 
em que foi efetuada a candi-
datura. Esta, foi aprovada em 
fevereiro de 2021, sendo assi-
nado o termo de aceitação a 
15 de março de 2021.

A melhoria da qualidade 
de vida dos munícipes cons-
titui uma prioridade para o 
Município de Serpa. Assim, 
esta obra pretende melhorar 

as condições de mobilidade 
e acessibilidade pedonal no 
Centro Histórico da cidade de 
Serpa, de modo a condicionar 
a circulação e estacionamen-
to automóvel, com a criação 
de condições mais favoráveis 
para os peões e para o uso 
dos modos suaves. 

A intervenção decorrerá no 
Núcleo Intramuros da Cidade 
de Serpa que está classifi-
cado como Conjunto de In-
teresse Público (CIP) e a sua 
área está abrangida por Zona 
Especial de Proteção (ZEP), 
pelo que a proposta a im-
plementar, parte da “ideia da 
transformação da malha ur-
bana do conjunto do núcleo 
intramuros existente numa 
manta alentejana urbana e 
contemporânea que veste as 
ruas e se expande pelas por-
tas e muralhas envolvendo a 
cidade e o espaço público. 
O princípio de composição 
para o novo pavimento é criar 
um desenho que faça uma 
alusão aos padrões da man-
ta alentejana, associando a 
mudança de listras às carac-
terísticas funcionais do pavi-
mento.”

Nas zonas de entrada, no-
meadamente no acesso pe-
las Portas de Beja, prevê-se 
a criação de um canal pe-
donal acessível, nivelando o 
passeio lateral existente, su-
primindo a faixa de rodagem 
automóvel atual.

Para aceder à Rua dos Fi-
dalgos do lado nascente será 
obrigatório percorrer a Rua 
de Sevilha, onde existiriam as 
Portas de Sevilha. Com o ob-
jetivo de invocar a memória 
do que terão sido, marca-se 
no pavimento esta transição 
virtual de zona extramuros 
para o núcleo intramuros. 
Do lado da Praça da Repú-
blica, redesenha-se o espa-
ço, mantendo o lajeado, e o 
acesso ao passeio elevado 
faz-se através de um lancil 
rampeado.

Esta intervenção insere-se 
numa operação mais abran-
gente na cidade de Serpa, 
definida por “Plano de Mobili-
dade Urbana de Serpa”, can-
didatada ao Portugal 2020, 
designadamente ao PEDU - 
Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano, sendo 
cofinanciada pelo FEDER.
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Eduardo Cabrita, Ministro 
da Administração Interna 

(MAI) inaugurou, no passado 
dia 9 de abril, o novo posto da 
GNR de Serpa, fruto da requa-
lificação do edifício de uma 
escola primária, cedido gratui-
tamente, em março de 2015, 
pela autarquia. As obras, que 
se encontravam concluídas há 
alguns meses, representaram 
um investimento de cerca de 
900 mil euros.

Na cerimónia oficial, o Presi-
dente do Município, Tomé Pi-
res, destacou os desafios dos 
últimos tempos desde o início 

da pandemia, que obrigaram 
a GNR a adaptar-se para con-
seguir dar resposta às necessi-
dades que surgiram. O autarca 
sublinhou igualmente “a im-
portância da concertação en-
tre as instituições e entidades, 
no âmbito da imigração sazo-
nal, particularmente na área de 
regadio do Alentejo, e a neces-
sidade premente da criação de 
condições para a sua integra-
ção”, tendo a GNR vindo a con-
tribuir para a manutenção da 
estabilidade do território. 

Tomé Pires, na sua interven-
ção, reconheceu que, muitas 

vezes, a falta de condições, 
materiais e humanas, dificul-
ta o trabalho dos militares, 
deixando uma palavra de re-
conhecimento e de agradeci-
mento. 

O autarca frisou o “desin-
vestimento na generalidade 
dos serviços públicos no inte-
rior do País”, afirmando que o 
Plano de Recuperação e Re-
siliência, se bem-adaptado às 
necessidades destes territó-
rios, poderá vir a dar algumas 
respostas no combate às assi-
metrias regionais.

n

Inaugurado pelo MAI

GNR de Serpa 
com novo posto 

9 a 14 de maio

Jornadas 
da Juventude

De 9 a 14 de maio realizam-se no concelho 
as Jornadas da Juventude, que nesta edição 
integrarão a Semana da Europa (promovida 
pelo Agrupamento de Escolas n.º 2 de Ser-
pa) e o Fórum Jovem. A iniciativa, organizada 
pelo Município em parceria com os agrupa-
mentos e escolas do concelho, conta com 
um conjunto de ações, on-line e presenciais, 
que brevemente poderão ser consultadas 
em www.cm-serpa.pt. 

Inauguração do novo posto da GNR de Serpa

Serpa associou-se

Hora do 
Planeta

A Câmara Municipal de Serpa associou-se, 
mais uma vez, à Hora do Planeta que este 
ano se assinalou no dia 27 de março, entre 
as 20.30 h e as 21.30 horas.

Trata-se de um movimento global que 
une milhões de pessoas em todo o mundo, 
de forma a mostrarem o seu compromisso 
com o planeta. Esta iniciativa da WWF nas-
ceu 2007, em Sidney, na Austrália, quando 
2,2 milhões de pessoas e mais de duas mil 
empresas apagaram as luzes por uma hora, 
numa tomada de posição contra as altera-
ções climáticas.

Ano após ano, a Hora do Planeta tem vindo 
a crescer para se tornar num movimento de 
sustentabilidade global com mais de 3,5 mil 
milhões de pessoas em 190 países e territó-
rios a mostrarem o seu apoio a esta causa ao 
desligarem simbolicamente as suas luzes. 
Em Serpa, a Câmara Municipal desligou a luz 
cénica das muralhas.

Informação útil

Portugal sem fogos 
depende de si

O Decreto-Lei n.º 22-A/2021, 
de 17 de março, prolongou 
até 15 de maio o prazo para 
os proprietários, arrendatá-
rios, usufrutuários ou enti-

dades que, a qualquer título, 
detenham terrenos confinan-
tes a edifícios inseridos em 
espaços rurais garantirem a 
realização dos trabalhos de 

gestão de combustível. A Câ-
mara Municipal lembra que é 
fundamental a prevenção.

n
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Na sequência do desconfina-
mento gradual, decretado pelo 
governo, o Município de Serpa 
encontra-se a reabrir progres-
sivamente os seus espaços e 
equipamentos municipais. Car-
los Alves, vice-presidente do 
Município, frisa que a autarquia 
continuará a “cumprir escrupu-
losamente o que está definido 
pela Direção Geral de Saúde”. 

No passado dia 19 de abril, 
os vários espaços desportivos 
reabriram, devidamente prepa-
rados e com os respetivos pla-
nos de contingência, propor-
cionando aos utilizadores todas 
as condições de segurança.

Também no mercado men-
sal, que se realizou no dia 27 
de abril (à data de fecho desta 

edição do “Serpa Informação” 
ainda não tinha decorrido), os 
percursos de entrada e saída 
foram diferenciados e instalado 
um ponto de desinfeção à en-
trada e saída do recinto. 

Relativamente à reabertu-
ra de estabelecimentos e es-
planadas, o autarca pede aos 
proprietários e utilizadores que 
observem o distanciamento re-
comendado, a desinfeção das 
mãos e a utilização de másca-
ras, para garantir a segurança 
de todos. Carlos Alves referiu 
que já se verificaram casos de 
reinfeção por Covid 19 no con-
celho, e reforça a ideia de que 
“não podemos relaxar”, ape-
lando para o cumprimento das 
regras, de modo a prevenir o 

aumento de casos, e o decor-
rente encerramento de esta-
belecimentos e de um novo 
confinamento, “que terá efeitos 
negativos para todos”. 

A campanha de vacinação, 
em curso por todo o concelho, 
está a decorrer a bom ritmo, e 
conta com o apoio do Municí-
pio que tem vindo a disponibi-
lizar técnicos, viaturas e equi-
pamentos. O vice-presidente 
deixa também uma palavra po-
sitiva aos munícipes, “para que 
tenham confiança no trabalho 
que o Município tem vindo a 
desenvolver, sempre em arti-
culação com a Ulsba, a Autori-
dade Local de Saúde, os Bom-
beiros Voluntários de Serpa e a 
Guarda Nacional Republicana”. 

Desconfinamento em curso

Reabertura de 
equipamentos municipais 

Carlos Alves, vice-presidente, lembrou as regras que todos devemos assumir

Autarquia apoia

Instalação 
de esplanadas

A Câmara Municipal de Serpa está a 
apoiar os estabelecimentos de restau-
ração e similares, agora reabertos devi-
do às medidas impostas pelo Estado de 
Emergência, incentivando a criação e o 
alargamento de esplanadas no conce-
lho, até ao final do ano, caso as medidas 
restritivas se mantenham.

Os interessados devem efetuar um 
pedido por escrito, dirigido ao Muni-
cípio, presencialmente ou através do 
e-mail geral@cm-serpa.pt, e ainda nas 
juntas de freguesia, solicitando também 
o seu licenciamento, que, apesar de 
neste momento ser gratuito, continua 
obrigatório.

No pedido, devem ser enviadas as se-
guintes informações:
» Localização através de georreferen-

ciação (a esplanada deve ser contigua 
ao estabelecimento);

» Desenho com indicação das medidas 
da esplanada e a relação da mesma 
com limites de passeio, fachada de 
edifícios e outros obstáculos;

» Fotografia do mobiliário a usar;
» A Autarquia disponibiliza apoio técnico 

para a instalação.
As propostas que cumpram integral-

mente o Código de Regulamentos e 
Posturas do Município de Serpa (seção 
V, subseção I, esplanadas, que pode ser 
consultado no site da Câmara Municipal 
de Serpa) serão autorizadas de imedia-
to. No caso de não se verificar o cumpri-
mento de todos os requisitos e perma-
necer a necessidade de visita técnica, a 
avaliação da proposta decorrerá no pra-
zo de cinco dias úteis.

Paralelamente a esta ação, incluída 
no Plano de Recuperação Económica 
do Concelho de Serpa, Carlos Alves, vi-
ce-presidente da autarquia participou 
numa campanha de sensibilização junto 
dos proprietários e clientes de estabe-
lecimentos com esplanada, que se rea-
lizou em todo o concelho, dando conta 
das novas normas definidas no âmbito 
do Plano de Desconfinamento, definido 
pelo governo.
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A comemoração do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios integra há muito o ca-
lendário de atividades culturais da Câmara 
Municipal de Serpa. Este ano, face às restri-
ções impostas pela pandemia de Covid 19, 
não foi possível realizar atividades presen-
ciais, à semelhança do ano passado. 

No dia 18 de abril, o Município de Serpa, 
realizou o lançamento, em formato vídeo, de 
um novo projeto intitulado “Conversas no Cas-
telo” que consistiu, neste primeiro programa, 
numa conversa com diversos convidados so-
bre as vivências na Alcáçova do Castelo, des-
de meados do século XX, com histórias sobre 
o bairro, a prisão e muitas outras curiosidades. 

O projeto “Conversas no Castelo” terá emis-
sões regulares ao longo do ano, centradas em 
diversos temas ligados ao nosso património, 
podendo também decorrer em formato pre-
sencial, assim que as condições sanitárias o 
permitam. 

Formato on-line

Dia dos 
Monumentos

A Câmara Municipal de Serpa 
continua com os trabalhos pre-
paratórios do projeto de valo-
rização da Atalaia da Torre, que 
consistem na realização de en-
saios de termografia e percus-
são, indispensáveis à aquisição 
de informações sobre o estado 
de conservação do monumen-
to, com o intuito de preparar as 
ações de conservação e restau-
ro seguintes.

A Atalaia da Torre é uma es-
trutura medieval que integrava 
a cadeia de postos de controlo 
que configuravam o sistema de 

defesa e vigilância do território, a 
partir do Castelo de Serpa. 

Este projeto no âmbito da 
candidatura FORTours II – Forti-
ficações de Fronteira: Fomento 
do Turismo Cultural Transfron-
teiriço, do programa operativo 
INTERREG-V-A, Espanha/Por-
tugal (POCTEP) insere-se na 
estratégia de recuperação de 
património histórico edificado 
desenvolvido pela autarquia, no 
seguimento de ações anteriores, 
como a valorização da Torre do 
Relógio, ocorrida em 2018 no 
âmbito do programa FORTours I. 

Em curso

Valorização 
da Atalaia da Torre  

Decorrem trabalhos preparatórios

Foi assinado, no passado dia 19 de 
abril, o auto de consignação das 

obras da Igreja de Santa Maria (Igreja 
Matriz), o último passo antes do início da 
intervenção que devolverá ao concelho 
uma igreja completamente requalificada.

Recordamos que se trata de um imó-
vel classificado como de interesse pú-
blico, que se encontra num estado de 
degradação evidente, necessitando de 
recuperação. O início das obras surge 
na sequência de um acordo de colabo-
ração entre a Paróquia de Serpa, a Câ-
mara Municipal e a Direção Regional de 
Cultura do Alentejo, assinado em 2019 
e que deu origem a uma candidatura, 
por parte da Paróquia, mas com apoio 
da autarquia, ao Programa Operacional 
Regional do Alentejo 2014/2020.

O montante inicialmente previsto para 
a realização da intervenção era de cerca 
de 466 mil euros, ficando a Paróquia e 
a Câmara responsáveis pela comparti-
cipação nacional, que equivale a 25 por 
cento do total do investimento.

Esta intervenção inclui-se na estraté-
gia do Município para a salvaguarda e 
valorização do património, um dos pi-
lares da estratégia municipal de desen-
volvimento sustentável. 

Auto de consignação assinado

Igreja de Santa Maria 
em obras

Já estão a ser montados andaimes para que a obra se inicieIntervenientes na primeira Conversas no Castelo
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Cortejo Histórico 
e Etnográfico

O Município promoveu a gra-
vação de um filme documental, 
que pretendeu recriar a história 
e tradições do concelho que 
integram o Cortejo Histórico e 
Etnográfico, dada a impossibili-
dade da realização do mesmo, 
devido à pandemia Covid 19.

Produzido pela Ronda - As-
sociação Cultural, contou com 
guião e direção do encenador 
João Duarte Costa, natural de 
Serpa, e que partilhou com o 
“Serpa Informação” alguns da-
dos desta produção.

O realizador revelou que o 
objetivo principal foi “mostrar 
as pessoas que nele participam 
e, acima de tudo, a riqueza his-
tórica e etnográfica de Serpa”.

O trabalho de preparação 
e construção da narrativa de-
correu durante sensivelmente 
dois meses, tendo o filme sido 
rodado numa semana, “um mi-
lagre para este tipo de produ-
ções”, considera o realizador, 
e editado em duas semanas, 
destacando o cuidado de “ligar 
as coisas, à luz de uma sim-
biose e interdependência que 
existe entre a história e a ativi-
dade do homem ao longo dos 
tempos. Não nos interessava 
mostrar apenas, mas marcar a 
ligação inevitável entre todos 
os elementos”. 

O recurso à narração, expli-
ca João Costa, “permitiu uma 
maior proximidade didática 

com o objeto, tornando claros 
os factos e histórias a todos os 
que, ao longo dos anos, nunca 
se perguntaram sobre a ori-
gem das coisas”. O realizador 
destaca ainda “a disponibili-
dade de alguns amigos que 
prontamente cederam espa-
ços privados para a rodagem 
de algumas cenas (como o 
Domingos Breyner ou a família 
Lopes que nos abriram as por-
tas das suas casas)”.

O filme, para além do apoio 
logístico de vários gabinetes e 
serviços da autarquia, contou 
com “mais de 50 intervenien-
tes, entre figurantes e entrevis-
tados, além da equipa técnica, 
externa de luz, som e imagem”.

A Alcáçova do Castelo serviu de palco à gravação

visitARQ 

Dia dos 
Museus

No dia 18 de maio assinala-se o Dia Interna-
cional dos Museus, sob o tema O Futuro dos 
Museus: recuperar e reimaginar.

Neste âmbito, o Município de Serpa iniciará 
um novo projeto de divulgação, designado vi-
sitARQ - À descoberta do Museu. Com perioci-
dade bimensal, consistirá numa série de nove 
pequenos vídeos sobre cada uma das épocas 
representadas no Museu Municipal de Arqueo-
logia. O primeiro vídeo a ser divulgado fará 
uma apresentação geral sobre as coleções do 
Museu Municipal de Arqueologia.  

Para assistir nas redes sociais do Município.

A festa do livro 

FLiS em Serpa
O jardim da Biblioteca Municipal Abade Cor-

reia da Serra acolhe, nos dias 21, 22 e 23 de 
maio, a 5.ª edição da FLiS, a Festa do Livro de 
Serpa.

Aberta ao público em geral, esta iniciativa de-
verá decorrer inteiramente ao ar livre, de modo 
a garantir o distanciamento físico, caso as con-
dições de saúde pública assim o permitam.

Recordamos que em 2020 a FliS apenas de-
correu em formato digital.

Organizada pelo Município de Serpa, integra 
o Plano de Combate ao Insucesso Escolar. 

Mais informação brevemente disponível em 
www.cm-serpa.pt.

Exposição de fotografia 

Gente Daqui 
A exposição de fotografia 

Gente Daqui, mostra o olhar 
do fotógrafo Fabrice Ziegler 
sobre o Cortejo Histórico e Et-
nográfico. Inaugurada a 7 de 
abril, estará patente na Casa 
do Cante e na Praça da Repú-
blica, em Serpa, até ao dia 9 
de maio. 

Integrada nas comemora-
ções das quatro décadas de 
realização deste evento no 
concelho, pretende evidenciar 

o trabalho e as pessoas que o 
tornam possível, mostrando 
para o efeito fotografias tira-
das pelo autor durante os me-
ses de construção dos corte-
jos de 2017, 2018 e 2019 e por 
imagens de anos anteriores, 
pertencentes ao acervo mu-
nicipal e cedidas por particu-
lares, que exibem organizado-
res, construtores, figurantes e 
público. 

n
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25 de abril
Evocar a data, celebrar as conquistas

Abril, mês da liberdade

O Município de Serpa promoveu um conjunto de iniciativas para comemorar o 25 de Abril, assinalando simbolicamente a data. A programação, 
maioritariamente on-line, integrou várias iniciativas. 

Testemunhos de Abril
A primeira iniciativa a ser divulga-

da consistiu num conjunto de teste-
munhos, centrados na temática do 
25 de Abril, organizados em peque-
nos filmes, realizado pela Associa-
ção Cultural – RONDA, com a cola-
boração da Academia Sénior, foram 
disponibilizados nas redes sociais 
do Município ao longo do mês. 

Os testemunhos de Gracinda 
Mangas, Francisco Parreira, Antó-
nio e Teresa Velhinho, Ana Rita Es-
parteiro, Elisa Drago, José Jacinto 
Valente, Manuel José Lobo, José 
Reis, Joaquim Páscoa, Cesaltina 
Rosa, Bento Calado, Ana Maria 
Lameira e Francisco Valente, re-
fletem vivências do período da di-
tadura, do pós 25 de abril e da re-
forma agrária, bem como algumas 
ideias sobre passado, presente e 
futuro. 

Os cupões para as compras ra-
cionadas, o serviço militar e a par-
ticipação na guerra do Ultramar, 
que levou a que “famílias inteiras 
ficassem de luto”, inscreveram-se 
nas memórias de Ana Rita Espar-
teiro. Contudo, destaca o 25 de 
Abril, com a emoção da especta-
tiva pelo futuro e a “libertação das 
mulheres… antigamente era uma 
escravidão total”.

Gracinda Mangas reviveu os 
tempos da sua juventude, quando, 
pela falta de oportunidade por cá, 
emigrou para a Alemanha, onde 
viria a saber da Revolução em Por-
tugal pelo patrão, que lhe levou a 
notícia. “Agora vive-se muito me-

lhor, embora as pessoas digam 
que a vida está má”, conclui. 

As remunerações baixas, as reu-
niões clandestinas de cariz políti-
co, na zona do Forte, e sobretudo 
“a grande máquina repressiva do 
fascismo”, foram enfatizadas por 
Francisco Parreira, que recordou a 
legião e a mocidade portuguesa a 
passar nas ruas de Serpa, e a vio-
lência a que eram submetidos os 
suspeitos que a PIDE ia buscar a 
casa a meio da noite, referindo que 
o regime tinha “tentáculos muito 
fortes”. 

As memórias do primeiro Dia 
do Trabalhador, “talvez a maior de 

todas as manifestações até agora 
realizadas” após a Revolução dos 
Cravos no concelho, são recorda-
das com entusiasmo por Manuel 
Lobo, que evoca ainda as ocupa-
ções de terras e as reivindicações 
dos trabalhadores agrícolas por 
uma Reforma Agrária, quando “dei-
xamos de andar aterrorizados, sem 
dizer o que pretendíamos”.

Elisa Drago destacou a falta de 
saneamento básico, de eletricida-
de e a dureza da vida na época.  
A Reforma Agrária e as primei-
ras eleições livres, que registram 
enorme afluência, são também al-
guns dos temas abordados. “Estes 

moços hoje não sabem o que foi 
uma ditadura”, defende, preocupa-
da com o avanço de partidos mais 
à direita.

As recordações de José Jacinto 
dos tempos da tropa e da Guerra 
Colonial, retratam a impossibilida-
de de os colegas se juntarem ou 
sequer ouvirem certas músicas, a 
existência de PIDES, em Vila Ver-
de de Ficalho, que controlavam as 
conversas à mesa da Sociedade, 
entre outras histórias. “O fascismo 
foi sempre negro… espero que não 
me engane e não apareçam por aí 
outras formas de fascismo, mais 
simpáticas e risonhas”. 

.
25 de Abril
concelho de Serpa 2021
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Peça de teatro “A noite”
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mês da liberdade

Teatro “A Noite”
No dia 24 foi transmitida, igual-

mente nas redes sociais, a peça de 
teatro “A Noite”, adaptada da obra 
de José Saramago. O espetáculo 
produzido pelo encenador João 
Duarte Costa, contou com a par-
ticipação do Grupo de Teatro (En)
Cena, alguns alunos/as da Acade-
mia Sénior e outros convidados.

A ação passa-se na noite de 24 
para 25 de abril de 1974, na reda-
ção de um jornal em Lisboa.

A gravação da peça contou com 
a presença dos conhecidos atores 
José Raposo e Luís Alberto, este 
último fez parte do elenco na pri-
meira vez que a peça “A Noite” es-
treou em Portugal, em 1979.

“O Privilégio da Liberdade”
No dia 25 foi divulgado on-line o 

making of do filme documental “O 
Privilégio da Liberdade”, com base 
na história de vida do antifascis-
ta José Pedro Soares,  produzido 
pela Mercearia das Artes e com a 

realização de Julio Pereira.
O making of do filme “O Pri-

vilégio da Liberdade” pretende 
mostrar o trabalho de produção e 
realização feito para o filme docu-
mental. Apresenta a equipa téc-
nica, o protagonista e alguns dos 
intervenientes ao mesmo tempo 
que pretende contar a história de 
José Pedro Soares, militante do 
PCP que foi detido e torturado 
pela PIDE entre 1971 e 1974. 

Nascido em 1950 em Vila Franca 
de Xira, foi julgado e condenado 
a três anos e meio de prisão por 
pertencer à oposição democrática, 
ser membro do Partido Comunis-
ta e lutar contra a Guerra Colonial. 
Esteve preso na Prisão de Caxias e 
na Fortaleza de Peniche e, segun-
do os relatos, foi um dos presos 
políticos que foi sujeito a períodos 
de tortura mais longos às mãos do 
antigo regime. 

Este documentário baseia-se na 
história deste homem que, com 21 
anos, viu a sua liberdade retirada 

por defender o fim da ditadura e a 
liberdade de expressão e de pen-
samento. 

O objetivo deste projeto é contar 
a história deste homem desde a 
sua infância até à data da sua liber-
tação, de forma a contextualizar a 
história, detalhando o processo 
que levou à sua politização e a 
sua atividade política e social até 
à detenção, as condições a que foi 
sujeito depois de detido, as priva-
ções e tortura a que foi submetido 
durante os interrogatórios da PIDE 
e como foi a sua vida durante o pe-
ríodo de clausura. José Pedro Soa-
res continua a trabalhar na sensibi-
lização para esta temática junto de 
diferentes tipos de público, a título 
pessoal e institucional, tendo sido 
este também um fator importante 
na escolha desta história para este 
projeto. Este filme tem edição pre-
vista para 2021.

Exposição “abril – histórias mil”
Das iniciativas presenciais, de 

referir a exposição “abril – histórias 
mil”, uma mostra das ilustrações 
originais de Susana Matos, relativa 
aos contos de Álvaro Cunhal, que 
inaugurou no dia 24, na Biblioteca 
Municipal Abade Correia da Serra, 
e ficará patente até 23 de maio. 

Também incluído no programa 
de dinamização do livro e da leitu-
ra da Biblioteca Municipal de Ser-
pa, teve lugar, no dia 22, a edição 
do Contarelos on-line, com base 
no livro “Os Barrigas e os Magri-
ços”, de Álvaro Cunhal.

Em Serpa, teve lugar no dia 25 
de abril, a cerimónia oficial, com a 
presença da Banda da Sociedade 
Filarmónica de Serpa, que termi-
nou a manhã com a tradicional ar-
ruada pelas ruas da cidade.

Pelo concelho as comemora-
ções contaram com fogo de artifí-
cio em todas as freguesias, no dia 
24 de abril às 00.00 horas, telas 
alusivas à data e carro de som a 
entoar a Grândola Vila Morena.

n

Cerimónia oficial, com a presença da Banda Filarmónica de Serpa Exposição “abril - histórias mil”

Making of do filme documental “O Privilégio da Liberdade”
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cultura

Nasce em Vieiros (Trás-os-Montes), em 1948. Frequenta, em 1961, o Liceu de 
Bragança, e cinco anos depois ingressa na Escola Superior de Belas Artes do Por-
to para estudar pintura. No ano letivo de 1971/ 1972 começa a lecionar na área da 
pintura, na Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, no Porto. Muda-se para 
Guimarães, onde ensina Educação Visual, começando então o seu interesse pelo 
desenho infantil. Durante os anos de 1977 e 1978 reside em Paris, como bolseira 
da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1979 regressa a Portugal e passa a viver 
em Lisboa. Viaja muito, sempre acompanhada de ideias artísticas: Itália, Japão, 
Cabo Verde são alguns desses destinos de pesquisa e produção artística. Home-
nageada inúmeras vezes, é em Bragança, no seu berço de Trás-os-Montes, que o 
novo Centro de Arte Contemporânea abre portas – em 2008 – designado pelo seu 
nome, talvez o testemunho que mais emoção lhe proporcionou.

Expõe inúmeras vezes individualmente, bem como coletivamente, destacan-
do-se as participações, em 1984, na exposição Onze Jovens Pintores Portugue-
ses, no Instituto Alemão, em Lisboa, comissariada por Rui Mário Gonçalves, e em 
1987, nas coletivas de pintores portugueses em Madrid, S. Paulo, Rio de Janeiro 
e Washington.

Distinguida em 1982, com o 2.º Prémio da Bienal de Lagos, em 1991 com o Pré-
mio SOCTIP – Artista do Ano, e em 2013 com o Grande Prémio Aquisição, atribuí-
do pela Academia Nacional de Belas-Artes, as suas obras integram numerosas 
coleções, e podem ser apreciadas na Assembleia da República; Millennium BCP; 
Banco Espírito Santo; Banco Português de Negócios; C.A.M.– Fundação Calouste 
Gulbenkian; Culturgest, Caixa Geral de Depósitos; Ministério da Cultura – Funda-
ção de Serralves; Ministério das Finanças; Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
Brasil; Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, Bragança.

Sem título, 1971
Óleo sobre tela, 67X84 cm 

U m a  p a i s a g e m 
conceptualmente 
elaborada, que nos 
remete à essên-
cia dos seus ele-
mentos idênticos: 
uma casa, só, iso-
lada; espigas no 
primeiro plano, 
que nos remetem 
ao mundo rural 
(do Alentejo?), iden-
tificação reforçada 
pelas silhuetas de 
umas aves (do-
mésticas talvez...) 
que entre elas 
buscam sustento. 
A terra é verme-
lha, barrenta, e o 
céu vibra, ama-
relo, num exces-
so de luz e calor. 
Forte o traço, rigorosamente simples os matizes, nesta serigrafia de Graça Morais 
sente-se a sua empatia com o chão criador que integra tantos dos seus trabalhos 
criativos. Bernardo P. de Almeida destaca que Graça Morais é detentora de “um 
imaginário que não se confina ao ‘rústico’, mas que confronta o homem [moder-
no] com os aspetos mais agrestes duma natureza saudavelmente primordial”. E 
isso é, de facto, o rumo principal. Mas neste registo, foi talvez a “domesticação” 
dessa natureza livre que inspirou a artista, que elaborou, nesta imagem, uma ode 
plástica ao esforço humano para arrancar, mesmo numa luta difícil, num clima 
extenuante, o sustento do seu quotidiano.

n

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

Graça Morais

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Barco de madeira 
artesanal

Pequena embarcação de madeira com 3,60 metros 
de comprimento por 1,34 metros de largura, fabrica-
da pelas mãos do mestre Manuel Cataluna, um exí-
mio conhecedor da arte e do saber fazer. Composto 
por duas proas, dois remos, posicionados nas chuma-
ceiras, com o interior formado em V composto de ca-
dernas e assento, o seu movimento é controlado por 
dois lemes e por uma das proas acionada por cordas. 

Na faina são habitualmente usados objetos artesa-
nais, feitos pelo próprio pescador, como as redes de 
tresmalho, a atarrafa, anzoleiras, anzóis, e armadilhas 
como o conto ou as nassas. Todos estes artefactos 
são utilizados de acordo com a espécie de peixe que 
se pretende capturar. Entre a diversidade de peque-
nas embarcações, usadas ao longo do Baixo Guadia-
na, este tipo de barco é o mais comum entre os pes-
cadores do concelho de Serpa. 

A posição geográfica do rio, aliada às dificuldades 
de muitas famílias, permitiu desde sempre a emer-
gência de uma economia paralela, baseada nas tro-
cas comerciais clandestinas entre Portugal e Espa-
nha. A relação, milenar, das comunidades locais com 
o rio e as suas zonas envolventes, tornou a biodiver-
sidade um produto que constitui por si só, um inesti-
mável património natural que urge preservar.

Barco de pesca artesanal. Embarcação em madeira, de modelo 
tradicional, utilizada pelos pescadores do concelho de Serpa no Rio 
Guadiana.

Peça elaborada por Manuel Cataluna, 
e oferecida ao Museu Municipal de Etnografia de Serpa
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Iniciativa presencial 

Música 
no Musibéria 

O Musibéria recebeu, no dia 24 de abril, 
um espetáculo de música com Javier Suba-
tin Trio + João Mortágua, Ricardo Jacinto e 
Samuel Gapp. 

O trio formado por Javier Subatin (Guitar-
ra), Demian Cabaud (contrabaixo) e Pedro 
Melo Alves (bateria), contou com a participa-
ção dos músicos João Mortágua (saxofone), 
Ricardo Jacinto (violoncelo) e Samuel Gapp 
(piano) como convidados.

O concerto apresentou novas compo-
sições, nas quais a improvisação teve um 
papel fundamental, gerando um contraste 
entre a música escrita e a música criada no 
momento da performance.

Mónica Martins Nunes tem raízes em Serpa

Estão abertas até 30 de setembro de 2021 as 
candidaturas à 4.ª edição do Prémio Inter-

nacional de Serpa para Álbum Ilustrado.
A iniciativa, promovida pelo Município de Ser-

pa em colaboração com a editora Planeta Tange-
rina, visa incentivar a criação de projetos na área 
do Álbum Ilustrado com um conceito e/ou uma 
narrativa originais e divulgar novos autores.

Podem candidatar-se autores com mais de 18 
anos de todas as nacionalidades, com ou sem 
trabalho publicado. As normas de participação 
podem ser consultadas nos sites das entidades 
organizadoras (www.cm-serpa.pt e www.planeta-
tangerina.com).

A decisão do júri será anunciada no dia 29 de 
outubro de 2021 através dos sites e redes sociais 
das entidades organizadoras.

O valor do prémio é de 4 000 euros e o projeto 
laureado será publicado em língua portuguesa 
pela editora Planeta Tangerina.

Os livros resultantes das edições anteriores 
do Prémio, que tem periodicidade bienal, foram: 
“Mana”, de Joana Estrela, “Fim? Isto não acaba 
assim…”, de Noemi Vola, e “Nham” de Nuria Poce-
ro (Nuppita Pittman).

O júri integra um representante de cada uma 
das entidades promotoras e uma personalidade 
de reconhecido mérito das áreas da ilustração 
e/ou literatura para a infância. Nessa qualidade, 

participaram Kitty Crowther, Chris Haughton, e 
Anna Castagnoli. Nesta edição, o elemento do 
júri convidado é Joana Estrela, vencedora da 1.ª 
edição.

As normas de participação encontram-se dis-
poníveis em www.cm-serpa.pt 

cultura

A sétima edição do concurso de fotografia “Pa-
trimónio (I)Material do Concelho de Serpa”, promo-
vido pelo Município de Serpa, tem as candidaturas 
a decorrer, até 18 de outubro. 

A iniciativa tem como objetivo fomentar a ob-
servação, a descoberta e a revelação que contri-
buem para definir os contornos de uma identidade 
patrimonial cultural, promover e registar diferentes 
olhares sobre o património material e imaterial en-
quanto identidade cultural e estimular o gosto pela 
fotografia.

Podem participar todos os profissionais e amado-
res de fotografia, portugueses e estrangeiros, resi-
dentes em Portugal. Os prémios têm um valor total 
de 2 200 euros, sendo que ao vencedor será atribuí-
do um prémio de 1 000 euros, ao segundo lugar de 
800 euros e ao terceiro premiado de 400 euros.

As fotografias concorrentes serão apresentadas 
em exposição, em local e data a designar, à seme-
lhança das edições anteriores.

A ficha de inscrição e as normas de participação 
podem ser consultadas no site da autarquia, em 
www.cm-serpa.pt 

Candidaturas a decorrer

Prémio Álbum Ilustrado 

Candidaturas abertas  

Concurso de fotografia

Estreia mundial

Filme sobre 
Serra de Serpa

“Sortes”, filme de Mónica Martins Nunes, ro-
dado na Serra de Serpa (local em que a rea-
lizadora tem raízes familiares), foi exibido em 
estreia mundial no Festival Visions du Réel, na 
Suíça, onde a realizadora apresenta a paisa-
gem humana e rural da Serra de Serpa.

O filme documental foi disponibilizado 
on-line nos dias 18 e 21 de abril. Mais infor-
mações em https://www.visionsdureel.ch/
film/2021/sortes/
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biblioteca municipal
Propostas para miúdos e graúdos

E a esta hora ainda lá estarão 
a comer pão com melão…

CONTARELOS 
Título em destaque: King & King
Autoras: Linda de Haan e Stern Nijland 

Para os filhos

O que pode acontecer se uma velha 
rainha farta de ver o seu filho solteiro, 
decide que o príncipe terá de casar 
antes do final do verão?  
— Vais-te casar e mais nada! Eu não te 
compreendo. Todos os príncipes dos 
reinos mais próximos estão casados. 
Todos menos TU! Quando eu tinha a 
tua idade já tinha casado duas vezes. 
Põe-se então a rainha a telefonar para 
todos as princesas, de todos os Cas-
telos, Palácios e Alcáçares do mun-
do. Na manhã seguinte uma multidão 
de princesas aguarda aos portões do 
castelo. 
Caras meninas e meninos ficam assim 
todos convidados para participarem 
no casamento mais alegre e inespera-
do do ano, que terá lugar no próximo 
dia 27 de maio, na sessão do Conta-
relos on-line, publicado no facebook 
Serpa Terra Forte. 

Para os pais

Mudando o final habitual dos contos 
de encantar onde se ouve “e assim o 
príncipe e a princesa foram felizes para 
sempre”, esta história vem desconstruir 
a ideia de que a felicidade e o amor im-
plicam sempre o casamento entre pes-
soas de géneros diferentes.
Através de uma narração divertida, que 
apresenta princesas cantoras de ópe-
ra, princesas malabaristas e outras que 
mais, é apenas no final que o livro sur-
preende e dá a derradeira toada nos 
preconceitos culturais sobre o amor. 
Este tipo de livros (des)contrutivos (de 
que este é um clássico, publicado em 
2000) são importantes ferramentas para 
ampliar o horizonte de segurança emo-
cional das crianças, perante as diversas 
situações que a vida lhes irá colocar. 
Essa segurança torna a criança mais 
atenta, criativa e recetiva a diferentes 
modos de viver. 

Autoras

A dupla de escritoras e ilustradores Linda de Haan e Stern Ni-
jland conheceram-se na Academia de Belas Artes de Groningen 
e fundaram o seu estúdio nos camarins de uma antiga piscina 
pública, The Papermill. Não, elas não usavam barbatanas, nem 
óculos de natação para trabalhar, mas sim, a cadeira do salva-vi-
das para ter boas ideias e tirar fotos. 
Além de serem artistas talentosas, Linda e Stern são especialis-
tas na construção de castelos de areia. Este foi o seu primeiro 
álbum em conjunto, banido em diversos lugares e ocasiões, que 
se tornou, também por isso, num dos livros mais conhecidos para 
crianças. 
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desporto
Desporto para os mais novos

Pequenos em Movimento
No dia 8 abril foi imple-

mentado um novo pro-
jeto, também on-line, dedica-
do a um público mais jovem, o 
Pequenos em Movimento. Pre-
tende-se que a sua realização 
decorra em casa, em contexto 
familiar, com os irmãos, pais 
ou avós. As aulas irão realizar-
-se às terças e quintas-feiras, 

e pressupõem interatividade, 
ou seja, que elaborem os seus 
vídeos e os enviem para a au-
tarquia, para que possam ser 
publicados. 

Carlos Alves, vice-presiden-
te do Município, sublinha que 
“o objetivo deste projeto é es-
timular a atividade física em 
públicos jovens, combatendo o 

sedentarismo”
A imagem foi criada a partir 

da Serpe, a imagem de Serpa, 
que tem vindo a ser adapta-
da aos conteúdos desportivos 
desde há largos anos, o que 
permite uma rápida identifi-
cação do projeto como sendo 
desenvolvido pelo Município 
de Serpa.

Ciclismo

Grande Prémio 

Nos dias 8 e 9 de maio realiza-se o Grande 
Prémio do Baixo Alentejo em ciclismo. A prova 
terá a participação de 21 equipas, num total 
de 150 atletas, e terminará em Serpa, junto ao 
Pavilhão Carlos Pinhão, no último dia. 

Devido à situação pandémica, a organiza-
ção não permitirá público a aguardar a che-
gada dos atletas.

Atleta do concelho 

Vice-campeão nacional 
de Corta Mato

Estevão Janeiro, natural 
de Vila Nova de São Bento e 
atleta do Beja Atlético Clube, 
sagrou-se vice-campeão na 
categoria de Corta Mato Lon-
go, em desporto adaptado, 
nos Campeonatos de Portu-
gal - Cross Longo Anddi, que 
decorreram em Felgueiras, no 
passado dia 27 de março. 

Graças a esta prestação o 
atleta foi convocado pela se-
leção nacional para participar 
no Campeonato Europeu de 
pista ao ar livre, a realizar na 
Polónia, entre 7 e 14 de junho 
de 2021.

nEstevão Janeiro sagrou-se vice-campeão na categoria de Corta Mato Longo

Uma nova iniciativa desportiva para os mais novos

Atividade física 
e saúde 

Boas práticas 

O Município de Serpa, participou no webinar 
Atividade Física para a Saúde, que decorreu 
no dia 15 de abril, em formato on-line.

Este evento, promovido pela Rede de Mu-
nicípios Saudáveis, destinou-se a debater a 
importância e os benefícios da atividade física 
na promoção da saúde, promover a atividade 
física em grupos vulneráveis e divulgar estra-
tégias de desenvolvimento da atividade física 
a nível local. 

O webinar permitiu ainda partilhar as boas 
práticas dos municípios que integram a rede, 
tendo o Município de Serpa apresentado o 
Programa Gente em Movimento. 

Fo
to

 c
e

d
id

a 
p

e
lo

 B
A

C



14 | Serpa Informação | maio 2021

obras

O Município de Serpa tem 
em curso um Plano Estratégico 
de Redução de Perdas na rede 
de abastecimento. Prevê-se 
que o Plano tenha uma dura-
ção de cinco anos, decorra em 
todo o concelho e requalifique 
parte da rede, representando 
um investimento de 1 220 mil 
euros. 

A idade da rede, a qualida-
de do material que foi usado, 
a existência de algumas con-
dutas em fibrocimento, têm 
originado um número substan-
cial de ruturas e a necessidade 
desta intervenção. 

Francisco Godinho, verea-
dor do pelouro, esclarece que 
o que se pretende é “que haja 
cada vez menos perdas e, pa-
ralelamente, nos aproximemos 
dos valores exigidos pela en-

tidade reguladora, de modo a 
pudermos integrar candida-
turas, o que de momento não 
acontece”.

Este plano, ambicioso nas 
palavras do autarca, “vai ao 
pormenor de colocar zonas de 
monotorização e controlo nas 
redes, para que em tempo real, 
se afira se há ruturas”. 

Este plano, além da substi-
tuição de ramais, inclui a ins-
talação de “válvulas de seccio-
namento, que permitem que, 
caso haja uma rutura, esta fi-
que circunscrita, evitando que 
a população de toda a locali-
dade fique sem água”, refere o 
autarca. 

Tendo já sido identificadas 
as zonas mais problemáticas 
“serão substituídos os ramais 
na totalidade do arruamento e 

de seguida feita a repavimen-
tação”, estando previstas ou 
em curso em Vila Nova de São 
Bento, na Rua da Rochinha; em 
Vila Verde de Ficalho, na Rua 
Becos do Carril; em Santa Iria, 
na Rua das Piçarrinhas; em Va-
les Mortos, na Rua Larga, entre 
várias outras, que são proble-
máticas e causam constrangi-
mentos à população e ao Mu-
nicípio. 

Os trabalhos efetuados em 
Serpa, até à data, incidiram na 
substituição de condutas bem 
como na instalação de válvu-
las de seccionamento na Cruz 
Nova, Rua de Sevilha e Rua Pa-
dre Medeiros.

Abrangendo todo o conce-
lho, “prevê-se que em 2021 
sejam substituídos 150 ramais 
em todas as freguesias”.

Rede de abastecimento de água 

Plano Estratégico 
de Redução de Perdas

Intervenção na rede para substituição de válvula de seccionamento

Portugal 
sem fogos
Se é proprietário ou arrendatário 
de terrenos

» Mantenha o seu terreno limpo de 
vegetação, num raio de 50 metros em 
redor da sua habitação, fazendo assim a 
prevenção contra incêndios.

» Os proprietários, arrendatários, usu-
frutuários, ou entidades que a qualquer 
título, detenham terrenos confinantes a 
casas ou edifícios inseridos em espaços 
rurais, também são obrigados a limpar 
os terrenos, numa distância de 50 me-
tros em torno das habitações vizinhas. 

» Os acessos próximos das habitações 
rurais devem ser mantidos limpos.

Gestão da vegetação 
à volta das habitações

» As copas das árvores têm que dis-
tanciar entre si, no mínimo 4 metros. Nos 
povoamentos de pinheiro-bravo ou de 
eucalipto, a distância mínima entre co-
pas deverá ser de 10 metros.

»  As árvores têm de ser desramadas 
até 4 metros acima do solo. Para árvores 
com altura inferior a 8 metros, desrama-
-se apenas a metade inferior.

» Os arbustos não podem exceder os 
50 centímetros de altura.

» As copas das árvores e arbustos têm 
de estar a mais de 5 metros dos edifícios 
para evitar a projeção das copas sobre 
os telhados.

» Os jardins e áreas agrícolas geridos 
(com exceção de áreas de pousio e pas-
tagens permanentes) não são obrigados 
ao cumprimento das medidas anterio-
res.

» Não acumular lenha ou substâncias 
inflamáveis dentro da faixa. 

Peça autorização para fazer a queima 
ou queimada extensiva junto da Câmara 
Municipal ou Junta de freguesia.

SE ESTIVER PRÓXIMO DE UM INCÊNDIO 
LIGUE PARA O 112

Floresta
> 50 metros

> 5 metros

PR
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Serpa
> Zona Industrial, conclusão da execução 

de passeio

> Piscina descoberta, beneficiação da rede 
predial de abastecimento de água 

> Rua das Amendoeiras, requalificação

> Rua de Sevilha e zona da Cruz 
Nova, substituição de válvulas de 
seccionamento

> Rede de águas, junto ao Pavilhão Carlos 
Pinhão, requalificação

> Limpeza de árvores

> Reposição de calçada

> Manutenção de caminhos rurais

Vale do Poço
> Estrada Municipal 514, reparação pontual 

de asfalto

> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

Vales Mortos
>  Escola Básica, conclusão da reparação 

de pavimento

Santa Iria

>  Rua das Piçarrinhas, requalificação

______________________________________________

Adjudicações, ajustes diretos e 
outras obras disponíveis para 
consulta na base de contratos 
públicos online em 
http://www.base.gov.pt
______________________________________________

Análises 
à qualidade 
da água
As análises à qualidade da água podem 
ser consultadas no sítio do município 
em www.cm-serpa.pt.

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de maio realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 26, 
em Serpa, na Sala de Sessões do Muni-
cípio, pelas 17.30 horas. A ordem de tra-
balhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em www.cm-serpa.pt 
com 48 horas de antecedência. 

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. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 07 | Farmácia SERPA JARDIM
08 a 14 | Farmácia CENTRAL
15 a 21 | Farmácia SERPA JARDIM
22 a 28 | Farmácia CENTRAL
29 a 31 | Farmácia SERPA JARDIM

> Estrada Nacional 265, reparação de rede 
elétrica 

Brinches
> Estrada Municipal 518, (entre Brinches e 

Mina da Orada), conclusão da reparação 
de asfalto

Pias
> Rua Jogo dos Paus, conclusão da 

colocação de postaletes

> Rua Álvaro Cunhal, conclusão da 
execução de passeio

Vila Nova de São Bento
> Complexo desportivo, manutenção 

> Largo do Poço da Aldeia, reposição de 
calçada

> Horta de Vale de Rãs, conclusão do 
muro de suporte

> Becos da Rochinha, conclusão da 
colocação de portinholas

> Rua do Poço Lobo, rebaixamento de lancil

> Caminho Municipal 1071-2 (Sopos), 
manutenção 

Vale de Vargo
> Rua General Humberto Delgado e 

Rua da Liberdade, conclusão do 
reperfilamento de linha de água

> Limpeza de árvores 

Vila Verde de Ficalho
> Centro Social São Jorge e Senhora das 

Pazes, arranjos exteriores

> Vários arruamentos, calcetamentos

> Plantação de árvores

> Estrada Municipal 522, limpeza de 
bermas

Concelho
> Poda e limpeza de árvores

> Limpeza e corte de ervas 

> Reparação e manutenção de calçada
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

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

> Exposição “abril histórias mil” de Susana Matos 

  Patente até dia 23 . Público em geral

Ilustrações de Susana Matos para o conto de Álvaro Cunhal “Os barrigas  
e os magriços”

  Organização: Susana Matos e Câmara Municipal de Serpa 

> Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos

 Dias 6, 13, 20, 27  .  12.00 horas 

> Mãos na Massa on-line . Oficina de expressão plástica on-line

- “Fundo Azul” . Disponível a partir de dia 7
Desenha ou recorta os teus personagens. Com uma folha de papel 
vegetal, transparente consegues brincar, fazendo mergulhar os teus 
personagens no fundo do mar. Inspirado no trabalho de Sonia Alins.

- “Cara linha” . Disponível a partir de dia 25
Experimenta desenhar com uma linha. Caras é o mais fácil. Vais ver 
que é divertido. O desenho será contínuo e não dá para apagar.

Atividade disponível on-line no facebook, site e instagram.
Faz a tua experiência e se puderes fotografa o trabalho final e envia 
para o endereço sici@cm-serpa.pt que nós publicamos.  

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

dos 3 anos ao vivo

 Dia 8 . 11.00 horas . Jardim da Biblioteca | Atividade ao ar livre 

> Tertúlia de Palavras on-line . Contos tradicionais, poesia, música, humor, 

artes e histórias de vida 

 Dia 26  .  12.00 horas 

Jornadas da Juventude 
De 9 a 14 
Integra as comemorações da Semana da Europa e o Fórum Jovem
Org.: Município em parceria com os agrupamentos e escolas do concelho

FLiS - Festa do Livro de Serpa 
Dias 21, 22 e 23 . Público em geral   
Jardim da Biblioteca | Atividades ao ar livre 
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Dia Internacional dos Museus

O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar
Dia 18 . Apresentação de vídeos nas redes sociais do município
Organização: Câmara Municipal de Serpa

DESPORTO

Gente em Movimento… não pára 
Aulas de ginástica on-line
Às segundas, quartas e sextas-feiras . 10.00 horas
Dias 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 
https://www.facebook.com/SerpaTerraForte
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Pequenos em Movimento
Atividade física para crianças on-line
Terças e quintas-feiras . 17.30 horas
Dias 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29
https://www.facebook.com/SerpaTerraForte
Organização: Câmara Municipal de Serpa

Grande Prémio de Ciclismo do Baixo Alentejo
Dia 9 . Serpa . Final de prova
Organização: Associação de Ciclismo do distrito de Setúbal, 

com o apoio da Câmara Municipal de Serpa

Rali Flôr do Alentejo Cidade de Serpa
Dia 8 . Santa Iria/Brinches
Organização: Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense 

e  Câmara Municipal de Serpa

Vamos Conhecer o Concelho... a Pé . Caminhada

“Rota do Montado”
Dia 16 . Vale de Vargo
Organização: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

Dados da Estação MeteoAlentejo de Serpa 
Dados de 15 de março a 15 de abril

Temperatura máxima: 27,2°C registada a 31 de março

Temperatura mínima: 4,8°C registada a 21 de março

Precipitação Total acumulada - 16,8l/m2


