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notícias

As Oficinas de Verão, promo-
vidas pelo Município de Serpa, 
proporcionaram durante o mês 
de agosto atividades divertidas, 
para além de muito convívio. 

Estiveram inscritas nas Ofici-
nas um total de 110 crianças: 60 
em Serpa, 12 em Pias, 12 em Vila 
Nova de São Bento, 11 em Vales 
Mortos, 11 em Vila Verde de Fica-

lho e quatro em Vale de Vargo. 
A par de temas mais “sérios” e 

atuais, como a educação para a 
igualdade de género e cidada-
nia, apresentados de modo lúdi-
co, realizaram-se ainda sessões 
de mediação de leitura, tardes 
de cinema, aulas de cante alen-
tejano, ginástica, mindfulness e 
jogos tradicionais.

Para garantir que os procedi-
mentos de prevenção da Covid 19 
fossem levados a cabo, este ano 
as oficinas contaram com uma 
equipa de monitores alargada e 
uma equipa técnica reforçada, 
apoiada pelos departamentos e 
serviços da Câmara Municipal, 
para que tudo decorresse com 
sucesso e tranquilidade.

Muita diversão e convívio

Oficinas de verão 

Ana Nunes, técnica do gabinete da secretá-
ria de Estado Adjunta e da Administração In-
terna, esteve em Serpa, no passado dia 28 de 
julho, reunida com Odete Borralho, vereadora 
da Câmara Municipal de Serpa, para discutir 
questões relacionadas com o Contrato Local 
de Segurança.

Para o Município é importante que o Gover-
no legisle no âmbito da regulamentação para 
o alojamento das comunidades migrantes, 
que durante uma parte do ano vivem no con-
celho, enquanto realizam tarefas sazonais na 
agricultura.

Contrato Local 
de Segurança 

Reunião com 
o Ministério 

A Câmara Municipal de Serpa recebeu, no mês 
de julho, uma máquina de desinfeção a ozono, 
oferecida pelo grupo A MatosCar, que será utili-
zada para a higienização de viaturas municipais.

A empresa ofereceu a vários municípios do 
Alentejo estes aparelhos que servem para hi-
gienizar e desinfetar o interior de viaturas, redu-
zindo possíveis riscos de contágio e de propa-
gação da Covid 19.

Tomé Pires, Presidente da autarquia de Serpa, 
agradeceu esta oferenda, destacando que “to-
das as medidas que possam apoiar o Município a 
prevenir contágios são deveras importantes”.

Desinfeção de viaturas 
municipais

Município 
recebe 
máquina

Momento em que o Município de Serpa recebeu                
a máquina de desinfeção

Pré-escolar de Serpa Vila Verde de Ficalho

1.º Ciclo de Serpa

Vale de Vargo Vales Mortos

Pias Vila Nova de São Bento
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O  
ano letivo que ago-
ra começa é marca-
do por um conjunto 
de preocupações, 
uma situação que 
não sendo nova, 

está ainda mais complexa devido à 
pandemia e às incertezas que dela de-
correm. Acresce, também, a necessida-
de cada vez mais premente de requali-
ficação da Escola Secundária de Serpa 
e da EB 2,3 de Vila Nova de São Bento, 
equipamentos que são propriedade do 
Ministério da Educação e da sua total 
responsabilidade. Porque os municípios 
têm competências apenas nos edifícios 
do pré-escolar e 1.º ciclo, temos fei-
to um trabalho intenso na requalifica-
ção destas escolas, assumindo o que 
nos compete. E, manifestando a nossa 
disponibilidade para colaborar no pro-
cesso, estamos a exigir ao Ministério da 
Educação que também se responsabili-
ze pelo que é da sua competência. 

De toda a situação vos damos con-
ta neste número do Serpa Informação, 
com o objetivo de contribuir para um 
melhor esclarecimento. Porque este 
tem sido um tema de ampla discussão 
nas redes sociais, com recurso a da-
dos nem sempre corretos que originam 
muita contrainformação, e consideran-
do que estas plataformas não são o 
espaço mais adequado para obter es-
clarecimentos e debater os assuntos, 
deixo aqui a sugestão a todos os inte-
ressados para participarem nas reu-
niões públicas da Câmara Municipal e 
nas sessões da Assembleia Municipal, 
colocando aí todas as questões que 
entenderem necessárias. 

EDITORIAL
Novo ano letivo: incertezas
e responsabilidades 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Foram instalados em Serpa dois painéis 
informativos sobre o Lince, um, junto à 

escola de Cabeceiras de Vale Queimado (na 
Serra de Serpa) e outro, junto ao Posto de São 
Marcos (entrada de Espanha).

Estas estruturas foram colocadas no âmbi-
to do projeto da ADPM, “Por Terras do Lince 
Ibérico”, apoiado pelo Turismo de Portugal, 
em que a Câmara Municipal de Serpa é um 
dos parceiros”, e que trabalha na reintrodução 
desta espécie, que estava em vias de extinção 
no nosso território, em 2014.

O Município de Serpa tem vindo a apoiar 

ações desta natureza, não apenas em relação 
ao Lince Ibérico, mas também em relação à 
Águia Imperial, sendo a Câmara de Serpa é 
um dos “Guardiões” desta espécie.

De acordo com o Vereador Francisco Godi-
nho, “um dos nossos pilares é o apoio à bio-
diversidade, através da preservação da flora 
e da fauna autóctones, especialmente impor-
tante numa zona tão desfavorecida, como a 
Serra de Serpa, que o Município quer poten-
ciar”, frisando também a instalação dos pas-
sadiços do Pulo do Lobo, uma obra que está 
em curso.

Território do Lince

Painéis interpretativos 
na Serra de Serpa 

Depois de várias semanas sem contactos 
para a Linha de Apoio Social, criada pela Câ-
mara Municipal de Serpa, durante o Estado de 
Emergência, esta foi descontinuada.

O apoio social do Município mantém-se, atra-
vés do Gabinete de Ação Social, sendo que os 
interessados podem agendar os atendimentos 
pelo número de telefone 284 540 192.

O Município de Serpa assinou, no dia 18 de 
agosto, um protocolo com a Fundação Viscon-
des de Messangil. 

O documento formaliza o direito ao solo do 
edifício da Escola Primária da Estação, a res-
tituição do edifício do Cineteatro D. Maria à 
Fundação e a transmissão de uma parcela de 
terreno, bem como a atribuição de apoio para 
suportar os encargos da elaboração do projeto 
de adaptação do edifício, para futura utilização 
como ginásio e espaço para fisioterapia, e a 
realização da obra de arranjo dos espaços ex-
teriores e a vedação do terreno.

Apoio social mantém-se

Linha social descontinuada

Com Fundação Viscondes de Messangil

Município assina protocolo

Munícipio de Serpa continua a apoiar os projetos ligados à biodiversidade da região

Momento da assinatura do protocolo 
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Noites de Ruas Cheia

Animação com lugares marcados
Este ano as Noites de Rua 

Cheia, iniciativa que costuma 
animar o verão no concelho de Ser-
pa, contou com algumas novidades, 
em especial devido às regras de 
prevenção da Covid 19.

Lugares marcados, uso obriga-
tório de máscara e distanciamento 
social foram as regras seguidas em 
todos os espetáculos realizados. 
Apesar de esta edição só se ter 
estendido por 15 dias, de 1 a 15 de 
agosto, e de se ter limitado o nú-
mero de espetáculos a realizar, as 
Noites de Rua Cheia animaram o 
concelho.

“A Viagem de Palema”, pelas 
mãos da Sulcena, e “Recordar o 
Festival da Canção”, pelo (En)Cena 
foram duas das propostas teatrais. 

De acordo com a Sulcena, “A Via-
gem de Palema” é baseada num 

“barbeiro transformado em ‘cabe-
leireiro para homens’. Palema, um 
amante que chega a casa e vê a 
sua vida despedaçada, sem mais 
sentido, parte à descoberta do que 
é o Mundo das novas sensações. O 
seu caminho vai revelar-lhe encon-
tros com as mais caricatas pessoas, 
numa partilha de pontos de vista 
que lhe irão trazer a resposta. O 
sentido”.

O espetáculo “Recordar o Festival 
da Canção” propôs uma viagem com 
início nos anos 60. Num contexto 
político marcado pelo regime sala-
zarista, a música, e acima de tudo 
os poemas, eram verdadeiras armas 
para aqueles que sonhavam com a 
liberdade. Na noite de 2 de fevereiro 
de 1964, a partir dos estúdios do Lu-
miar, a Rádio e Televisão de Portu-
gal transmite aquele que viria a ser 

um marco na vida cultural do nosso 
país, o Grande Prémio TV da Canção 
Portuguesa. Nomes incontornáveis 
como Simone de Oliveira, Ary dos 
Santos, Carlos Paião, Madalena Iglé-
sias ou Nicolau Breyner, conduzem-
-nos numa viagem pelas canções 
que fizeram história e pelas historias 
por detrás das canções. Sol de Inver-
no, Ele e Ela, A Desfolhada, Tourada, 
E Depois do Adeus, Playback, Amor 
d’Água Fresca e Chamar a Música 
são algumas das mais de cinquenta 
canções que integraram o espetá-
culo de memórias.

O espetáculo “Recordar o Festival 
da Canção” contou com a participa-
ção dos alunos do Grupo de Teatro 
(En)Cena e Direção Artística e con-
ceção a cargo de João Duarte Costa 
e Maria João Brasão.

Para completar o programa o Mu-

nicípio de Serpa escolheu um filme 
parcialmente rodado em Serpa, de 
Vicente Alves do Ó, “Quero-te tan-
to”. Uma comédia bem-disposta em 
que o amor triunfa. “Quem nunca 
fez disparates por amor? Pepê e 
Mia vão ser pais. Desesperados por 
garantir estabilidade financeira, as-
saltam o armazém das “rapidinhas 
da sorte” após consulta à Madame 
Ping Pong, uma vidente que lê o 
futuro no Mikado. O assalto falha 
e o casal é preso. Pepê é enviado 
para a penitenciária de Lisboa e Mia 
para Serpa. Mas não há muros nem 
justiça que os separe! Entre voos 
de balão, festas de cosplay, fugas 
em carros funerários, sonhos com 
a Patagónia, alentejanos velocistas 
e um conjunto de amigos que mais 
parecem personagens de banda-
-desenhada, o amor triunfa”.

Vales Mortos

Vale de Vargo

A-do-Pinto

Vila Nova de São Bento

Vale do Poço

Pias

Vila Verde de Ficalho Serpa

Brinches

(En)Cena agradeceu apoio do Município
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suplemento especial  educação

Esta escola é propriedade do 
Ministério da Educação!

Para outras escolas houve milhões. 
Para a Escola Secundária de Serpa  

o Ministério  não tem 500 mil euros! 
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O Município de Serpa tem a res-
ponsabilidade pelos edifícios que 
acolhem o pré-escolar e o primeiro 
ciclo. São 15 edifícios, espalhados 
por todo o concelho e que, no total, 
acolhem anualmente mais de 700 
crianças. 

Desde pequenas reparações, 
como a substituição de uma sim-
ples torneira avariada (trabalho rea-
lizado pelos serviços municipais), até 
obras de grande envergadura, que 
implicam trabalhos especializados, 
têm sido realizadas, como a requa-
lificação da escola de Brinches, dos 
Parques Infantis e dos mini-campos 
de jogos.

Desde o início do mandato, em 
outubro de 2017, que da totalidade 
das escolas do concelho chegam 
pedidos.

Obras de manutenção
No ano letivo de 2017-2018 fo-

ram realizadas obras de manu-
tenção num total de 72 308 euros, 
sendo que no ano seguinte chega-
ram aos 81 mil euros, a que acres-
cem os equipamentos, mobiliário 
e material didático, que só no ano 
letivo de 2018-2019 representaram 
um investimento de cerca de 20 
mil euros.

Estas pequenas reparações 
contemplam as substituições de 
lâmpadas, torneiras, autoclismos, 
vedações, arranjos de caldeiras 
de água quente e ar-condicio-
nado, entre outras intervenções 
pontuais. 

Obras de vulto
Entre 2017 e 2020 foram inter-

vencionados cinco edifícios es-
colares, com um custo de mais 
de 300 mil euros. Falamos em in-
tervenções no Centro Escolar de 
Serpa, nas Escolas Básicas do 1.º 
Ciclo de Vale de Vargo, A-do-Pinto 
e Pias, realizadas em 2017. 

Em Brinches, a Escola Básica do 
1.º Ciclo foi totalmente remodela-
da. A intervenção visou a melhoria 
das condições de utilização dos 
edifícios e do espaço exterior, bem 
como a modernização das instala-
ções e incluiu a melhoria dos sa-
nitários, arranjo dos pavimentos, 
reboco e cobertura, a criação de 
rampas entre os edifícios e os es-
paços exteriores, a colocação de 
novas portas e janelas, a revisão 
da instalação elétrica, do equi-
pamento de extinção de incên-

dio e sinalética de emergência, a 
pintura do interior e do exterior e 
pequenas reparações pontuais. 
No exterior, foi colocado um novo 
parque infantil, bancos, papeleiras 
e suporte de parqueamento para 
bicicletas. Só neste equipamento 
o Município investiu cerca de 160 
mil euros. 

Em Vale de Vargo, já em 2020, 
terminou uma intervenção no par-
que infantil da escola, no qual se 
substituiu a totalidade dos equi-
pamentos infantis, bem como o 
piso, o que representou um inves-
timento de mais de 22 mil euros.

Também em Vila Nova de São 
Bento, foram feitas duas interven-
ções: o Município efetuou a reabi-
litação do pavimento de uma sala 
do 1.º Ciclo e a beneficiação do 

Durante este último mandato, a Câmara Municipal de Serpa tem reforçado a aposta na Educação, nomeadamente no pré-escolar e primeiro ciclo, 
que são da sua responsabilidade. Foram cerca de três milhões investidos no futuro das gerações que hoje frequentam estes estabelecimentos de 

ensino. Hoje há, cada vez mais, melhores condições na Escola pública. Um direito que é de todos!

Educação

Aposta no futuro

Flis - Festa do Livro de Serpa, foto de arquivo CMS
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edifício do pré-escolar.

Neste momento, e antes do início do ano letivo de 2020-2021, 
a Câmara está a ultimar reparações e limpezas dos espaços ex-
teriores destes estabelecimentos escolares, sobre os quais tem 
responsabilidade, para que, caso o ano letivo arranque de forma 
presencial, as nossas crianças tenham espaços exteriores ade-
quados ao seu desenvolvimento.

Investimento na educação
No ano letivo de 2017-2018 foram investidos 1 053 535,22 euros 

em educação. Só neste ano letivo, em refeições para o pré-es-
colar e 1.º Ciclo, a Câmara de Serpa despendeu cerca de 70 mil 
euros. De destacar ainda a entrega de livros de fichas a todos os 
alunos do 1.º Ciclo do concelho de Serpa. 

No âmbito do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Es-
colar foram investidos mais de 250 mil euros nos anos letivos 
de 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, em ações que incluem o 
Cante nas Escolas, visitas de estudo, educação física no pré-es-
colar, Festa do Livro de Serpa, Jornadas Municipais de Educa-
ção, Fórum Jovem, entre outras. 

Transportes escolares
Já este ano, o Município adquiriu duas novas carrinhas adapta-

das ao transporte de crianças, de modo a dar resposta às neces-
sidades atuais e proceder gradualmente à renovação da frota, 
que representaram um investimento de quase 55 mil euros.  Mas 
além do transporte, em veículos da autarquia, de crianças que 
habitam em montes para as escolas do concelho, o Município 
paga ainda uma grande fatia a entidades externas para a realiza-
ção de percursos especiais.

Esta é uma das maiores fatias no orçamento da educação e 
anualmente ronda os 270 mil euros.

Auxiliares de ação educativa
Só nos últimos três anos Serpa investiu mais de 600 mil euros 

na contratação de auxiliares de ação educativa, e estes montan-
tes têm vindo sempre a subir. 

Apesar de existir um protocolo entre o Ministério da Educação 
e a autarquia que prevê a contratação de 14 auxiliares de ação 
educativa, a Câmara de Serpa contratualiza, anualmente, mais 
nove trabalhadores porque o rácio auxiliar/aluno definido pelo 
ministério é insuficiente. A Câmara Municipal de Serpa tem co-
locados nos Agrupamentos de Escola n.º 1 e n.º 2 de Serpa, 23 
assistentes operacionais, uma decisão exclusiva do Município.

Ano Valor

2017-2018 181 037,60

2018-2019 201 698,66

2019-2020 266 426,29

Obras candidatadas

Seguindo a estratégia de for-
te aposta no setor da educação, 
o Executivo municipal já apre-
sentou candidaturas à III fase 
do Programa de Requalificação 
das Infraestruturas Educati-
vas para a realização de várias 
requalificações e obras, com 
um investimento total de 688 
382,55 euros.

n

LISTAGEM DE OBRAS

Parque infantil e mini campo de jogos da Escola Básica de Vales Mortos;

Parque infantil do Jardim de Infância de Vila Verde de Ficalho;

Parque infantil da Escola Básica e Jardim de Infância de A-do-Pinto;

Espaço exterior da Escola Básica Integrada de Vila Nova de S. Bento;

Espaço exterior do Centro Escolar de Serpa;

Instalação de estrutura de ensombramento no parque infantil 
e construção do parque de calistenia na Escola Básica Integrada de Pias;

Estrutura de ensombramento no parque infantil da EB/JI de Vale de Vargo;

Estrutura de ensombramento no parque infantil da EB/JI de Brinches;

Estrutura de ensombramento na Escola Básica de Vila Verde de Ficalho.

Parque infantil do Agrupamento de Escolas n.º1

A-do-Pinto, campo de jogos Manutenção da escola, Vila Verde de Ficalho

Pinturas no edifício, Vila Nova de São Bento Parque infantil na escola de Vale de Vargo

Campo de jogos, Brinches Escola de Brinches
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Depois de em 2011 e em 2013, Beja e Moura terem visto as suas escolas secundárias serem alvo de obras, Serpa foi ficando para trás. Nos casos de Beja 
e Moura, o Ministério da Educação investiu dezenas de milhões de euros através da Parque Escolar na requalificação daqueles equipamentos. Serpa 

foi ficando no esquecimento e, em 2020 assim continua, apesar de todos os esforços da Câmara Municipal.

Obras nas Escolas Secundária de Serpa e Básica de Vila Nova de São Bento

Ministério empurra com a barriga

Em Serpa, a Escola Secundária 
tem mais de 40 anos de existência e, 
até a data, não foi alvo de qualquer 
obra de requalificação estruturante. 
O mesmo se passa com a EB 2,3 de 
Vila Nova de São Bento, construída 
há 30 anos, sem quaisquer obras 
de relevo. São duas escolas que se 
encontram bastante degradadas e a 
necessitar de obras urgentes. A Câ-
mara Municipal não tem qualquer 
responsabilidade nestes edifícios, 
mas foi alertando o Ministério para 
as péssimas condições dos edifícios 
com que a comunidade escolar tem 
vindo a conviver ao longo dos últi-
mos anos.

Depois de várias promessas nunca 
cumpridas, a luz ao fundo do túnel 
chegou há 4 anos: havia a possibili-
dade de a autarquia se candidatar a 
verbas comunitárias para finalmente 
se fazerem as obras. O montante ini-
cial foi de 1 milhão e 300 mil euros. 
O Executivo da Câmara Municipal de 
Serpa de imediato se prontificou a 
encabeçar a candidatura, mas sem-
pre discordou da imposição por par-
te do Ministério para pagar a parte 
não comparticipada, ou seja, facilitar 
o financiamento da obra sim, mas 
pagá-la não.

Durante os últimos quatro anos o 
Município de Serpa aguardou uma 
proposta de protocolo para que se 
possa avançar com a candidatura, 

mas até ao momento apenas se fala 
em montantes financeiros, inicial-
mente um milhão e 300 mil, sendo 
que atualmente já ultrapassa os 3,5 
milhões. E relativamente à EB 2,3 de 
Vila Nova de São Bento, pura e sim-
plesmente não há nem uma palavra 
por parte do Ministério.

Os técnicos do Ministério estive-
ram, pelo menos, por duas vezes 
nestas escolas, tendo ficado tam-
bém por diversas vezes de apresen-
tar projetos de recuperação, proje-
tos esses que até hoje nunca foram 
apresentados ao Município.

Neste momento, à beira de encer-
rar o quadro comunitário, o Município 
está a ver a janela de oportunidade 
para se realizar a candidatura a ser 
encerrada, e as escolas de Serpa e 
de Vila Nova de São Bento de fora 
de qualquer possibilidade. O avan-
çado estado de degradação destas 
escolas deveria ser suficiente para 
as colocar no grupo dos estabele-
cimentos escolares com necessida-
des prioritárias de requalificação de 
grande dimensão. 

A indefinição por parte do Minis-
tério da Educação nos processos de 
requalificação da Escola Secundária 
de Serpa, bem como com a EB 2,3 de 
Vila Nova de São Bento, equipamen-
tos fundamentais para uma resposta 
educativa de qualidade, tem vindo a 
ser arrastada no tempo, com todas 

as consequências que daí advêm 
para o bem-estar dos alunos, do cor-
po docente e não docente.

Transferência de competências 
para as autarquias
Serpa recusou a transferência de 

competências na área da educação, 
justificando-se, em parte, com os 
três milhões investidos no pré-es-
colar e no 1.º Ciclo, em apenas três 
anos.

O Município apresentou a sua re-
cusa, em maio de 2019, à proposta 
de concretização da descentrali-
zação de competências na área da 
educação apresentada pelo gover-
no, que incluía mapas de montantes 
financeiros destinados à educação.

Para o Município de Serpa não 
havia outro caminho senão a rejei-
ção total do quadro transferência de 
competências, por se considerar que 
este processo só se poderá efetivar 
nos quadros da descentralização 
democrática da administração pú-
blica ao nível das regiões, prevista 
na Constituição da República Portu-
guesa, desde 1976, e na reversão do 
processo de extinção das freguesias.

Na pronúncia sobre educação, 
o Município colocou ao governo 
questões muito concretas sobre a 
transferência de trabalhadores das 
escolas para o quadro de pessoal da 
autarquia, apoios alimentares, circui-

tos especiais de transportes, escola 
a tempo inteiro, encargos das insta-
lações e residências de estudantes, 
entre outras, uma vez que a proposta 
apresentava falhas e imprecisões na 
sua construção e não apresentava os 
critérios para apuramento dos valo-
res indicados, os quais não permitiam 
avaliar com clareza e transparência a 
proposta de financiamento a transfe-
rir do governo para a autarquia.  

Em cima da mesa estava também 
a transferência para as câmaras de 
todas as responsabilidades referen-
tes aos edifícios das escolas do 2.º 
e 3.º Ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário. Nos documen-
tos enviados pelo governo, a Escola 
Secundária de Serpa é apenas con-
siderada como “prioritária para in-
vestimento de modernização” e não 
uma intervenção de “requalificação e 
modernização de grande dimensão”, 
quando toda a comunidade educati-
va sabe que esta escola, pelo estado 
em que se encontra, deve ser colo-
cada no grupo dos estabelecimen-
tos escolares com necessidades de 
requalificação de grande dimensão. 

É motivo igualmente de preocupa-
ção o facto de, no mapeamento go-
vernamental associado ao quadro de 
transferência de competências, esta 
ser a única escola do concelho sinaliza-
da com necessidades de intervenção, 
não havendo qualquer referência à EB 

Escola Secundária de Serpa
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Obras nas Escolas Secundária de Serpa e Básica de Vila Nova de São Bento

Ministério empurra com a barriga

2,3 de Vila Nova de São Bento, que 
tem mais de 30 anos e também 
apresenta um elevado estado de 
degradação. Considera a autarquia 
que este estabelecimento esco-
lar também deve ser considerado 
pelo Ministério da Educação, com 
necessidade de intervenção prio-
ritária.

Depois da autarquia ter coloca-
do questões ao Ministério na sua 
pronuncia, este não respondeu a 
qualquer questão concreta e não 
avançou com qualquer esclareci-
mento sobre as obras de requali-
ficação e respetivo financiamento 
para a Escola Secundária de Ser-
pa, nem assumindo a priorização 
da intervenção na escola  de Vila 
Nova de São Bento.

A Câmara Municipal de Serpa 
tem dialogado com os respon-
sáveis governamentais para que 
se encontrem soluções para as 
necessárias obras de intervenção 
nas escolas. Contudo, o proble-
ma já se arrasta há demasiado 
tempo e o ano letivo iniciar-se-á 
em breve, sem que o Ministé-
rio da Educação apresente em 
concreto os projetos para as in-
tervenções urgentes nestes dois 
estabelecimentos de ensino que 
continuam, de dia para dia, a de-
gradarem-se.

O Município de Serpa continua-
rá a sua defesa pela Escola Públi-
ca gratuita e de qualidade, como 
pilar de desenvolvimento huma-
no e da sociedade.

Escolas Abade Correia da Serra 
e Básica de Vila Nova de S. Bento

Remoção de amianto
A Câmara Municipal de Serpa, depois de ter recebido, 

por parte do Ministério da Educação, uma proposta para 
Acordo de Colaboração para remoção e substituição das 
coberturas suscetpíveis de conter amianto, na Escola Bá-
sica Abade Correia da Serra e na Escola Básica de 2.º e 3.º 
ciclo de Vila Nova de S. Bento, decidiu aceitar a mesma, 
visto que a remoção de amianto dos estabelecimentos 
escolares é fundamental para a saúde da comunidade 
educativa, e a proposta do governo é a de financiar a obra 
a 100%, através da candidatura a fundos comunitários. 

A responsabilidade destes edifícios escolares é do 
Ministério da Educação e não da autarquia. Contudo, o 
“Município de Serpa está disponível para colaborar com 
o Ministério da Educação nesta intervenção”, aliás como 
sempre tem estado. 

De referir que, no Acordo de Colaboração, “para o Mu-
nicípio pesa a vertente financeira”, o que poderá ser um 
“risco e exposição financeira” não quantificada para a au-

tarquia.
O Município de Serpa considera ainda que, apesar de estar previsto um financiamento de 100 por cento, há 

que considerar ainda “as despesas que decorrem naturalmente da qualidade de dono da obra, com a elabora-
ção do programa de intervenção e o posterior acompanhamento da respetiva execução, e do facto de pode-
rem resultar do Acordo despesas de outra natureza, nomeadamente, as resultantes de trabalhos a mais, erros 
e omissões, frequentes sobretudo no caso de intervenções de alteração ou reabilitação de edifícios existentes”.

Assim, foram sugeridas alterações à proposta do ministério, nomeadamente a “inclusão de cláusula que pre-
veja verbas por parte do Estado, para fazer face a trabalhos a mais, erros e omissões decorrentes da remoção e 
substituição de amianto”, cláusulas que o Ministério não aceitou, o que reforça as posições do Governo relativa-
mente à educação: desresponsabilização e desinvestimento!

Escola Básica 2, 3 de Vila Nova de São Bento

educação

Escola Básica Abade Correia da Serra, Serpa
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educação

O Conselho Geral do 
Agrupamento de Esco-

las n.º 2, onde se inclui a Esco-
la Secundária de Serpa, enviou 
ao Município uma comunicação 
pública em que solicita à autar-
quia que avance com a obra da 
Escola, na sequência de uma 
reunião realizada no passado 
dia 27 de julho.

O Executivo Municipal estra-
nha o envio de um documento 
dirigido ao Presidente da Câ-
mara Municipal de Serpa e não 
diretamente ao Sr. Ministro da 
Educação, ou seja, o responsá-
vel pela tutela.

A Escola Secundária de Ser-
pa, como o próprio Conselho 
Geral reconhece, é propriedade 
e responsabilidade do Ministé-
rio da Educação, entidade que 
até hoje não informou a autar-
quia que obra pretende fazer 
em concreto. Não será certa-
mente a Câmara Municipal de 
Serpa a definir quais as neces-
sidades da Escola, mas sim a 
Direção da Escola, que está no 
terreno diariamente a assumir o 
que realmente se pretende para 
aquele estabelecimento.

Ao que se sabe, neste pro-
cesso, a direção da escola acei-
tou a proposta do Ministério da 
Educação de receber obras de 
cosmética com um custo de 1 

milhão 300 mil euros.
O Executivo discorda dos ar-

gumentos usados na missiva, 
quando afirmam que “este é 
o momento de colocar o inte-
resse do concelho de Serpa e 
da sua população, à frente das 
posições de princípio político”. 
Para o Executivo não é só este 
o momento, tem sido sempre 
essa a sua posição: colocar os 
interesses do concelho e da sua 
população à frente de todos os 
outros, e precisamente por isso 
afirma que a Câmara Munici-
pal de Serpa não tem qualquer 
responsabilidade no que toca 
à Escola Secundária de Serpa. 
Tem sim em todos os edifícios 
onde funciona o pré-escolar e 
o 1.º Ciclo do concelho. São 13 
equipamentos em que a autar-
quia tem vindo a fazer obras de 
fundo, instalando parques in-
fantis e melhorando instalações 
desportivas. A Câmara tem as-
sumido a sua responsabilidade, 
agora exija-se ao Ministério da 
Educação que cumpra as suas.

O Ministério cumpriu as suas 
obrigações em Moura e em 
Beja, onde investiu dezenas de 
milhões nas escolas secundá-
rias dessas localidades e ago-
ra não pode cumprir em Serpa 
porquê, quando só terá que pa-
gar 500 mil euros?

O executivo espera agora que 
o Conselho Geral exija a quem 
tem a responsabilidade, de uma 
vez por todas, o arranque das 
obras da Secundária de Serpa.

Na realidade a Câmara Muni-
cipal de Serpa não tem, como 
está escrito no documento, 
ainda, a responsabilidade pelo 
edifício. Irá eventualmente ter, 
aquando da transferência de 
competências recentemen-
te adiada, até março de 2022. 
Contudo, o decreto-lei que 
acompanha a transferência de 
equipamentos escolares para 
as câmaras refere que escolas 
sinalizadas como prioritárias 
na intervenção deverão ser in-
tervencionadas e custeadas 
pelo Ministério, pelo que, mes-
mo depois da transferência de 
competências, será da respon-
sabilidade do Governo a obra na 
Escola Secundária.

O Executivo lamenta a po-
sição do Conselho Geral de 
Agrupamento de Escolas n.º 2 e 
acredita que toda esta situação 
facilmente seria esclarecida e 
aguarda que enviem um docu-
mento a exigir as obras na es-
cola ao Ministério da Educação, 
documento que o Executivo faz 
questão de assinar.

n

A Direção-Geral dos Estabe-
lecimentos Escolares (Dgeste) 
veio, através de ofício, autorizar 
o funcionamento dos polos de 
educação pré-escolar de Vales 
Mortos e A-do-Pinto, no ano le-
tivo de 2020/2021.

A abertura destes dois po-
los tem estado comprometida, 
segundo justifica a Direção Re-
gional de Educação do Alen-
tejo, pelo número reduzido de 
crianças a frequentar estes es-

tabelecimentos.
A Câmara Municipal de Serpa, 

as Uniões de Freguesia de Serpa 
e Vila Nova de São Bento e Vale 
de Vargo e as Direções de Agru-
pamentos de Escolas defendem 
que estas valências continuem 
em funcionamento, uma vez que 
são polos de fixação da popula-
ção e contribuem para a não de-
sertificação da região.

A Câmara Municipal de Serpa 
esteve ao lado da população 

local que, mais uma vez, con-
testou a possibilidade de en-
cerramento, desta feita com um 
abaixo-assinado que circulou 
nas duas localidades, contri-
buindo para que a Dgeste au-
torizasse o funcionamento das 
valências.

No que toca ao 1.º Ciclo, ainda 
existe a possibilidade de encer-
ramento, visto que depois de a 
Câmara ter contestado, o Minis-
tério ainda não respondeu.

Conselho Geral 
endereça carta à Câmara Municipal

Pedido devia ter sido 
dirigido ao Ministério

Pré-escolar de A-do-Pinto e Vales Mortos   

Dgeste autoriza abertura

A Câmara Municipal de Serpa reuniu, no dia 
11 de agosto, com um representante do Minis-
tério da Educação, no sentido de se avançar 
com as obras tão aguardadas da Escola Se-
cundária de Serpa. Esta foi mais uma tentati-
va, frustrada, de contactar diretamente com o 
Ministro da Educação, que se fez representar 
por um técnico especialista do gabinete da 
secretária de Estado da Educação.

No dia 14 de agosto o Município solicitou 
o agendamento de nova reunião, exclusiva 
com o Ministro da Educação, para reiterar a 
necessidade de requalificação das escolas 
Secundária de Serpa e EB 2,3 de Vila Nova de 
São Bento.

Este é o 13.º pedido de reunião do Municí-
pio ao Ministro da tutela, depois de nos úl-
timos quatro anos terem sido solicitadas 12 
reuniões, sendo que apenas foram realizadas 
seis, mas nunca com o titular da pasta.

Reunião com 
Ministério

Nova 
tentativa

O Município de Serpa vai oferecer os cader-
nos de atividades aos alunos do 1.º Ciclo do 
ensino básico do concelho, matriculados no 
ano letivo 2020/2021. Esta medida irá abranger 
cerca de 410 alunos, incluindo crianças com 
necessidades educativas especiais, e tem uma 
previsão de custos totais de 15 000 euros.

A oferta dos cadernos de atividades integra 
a política municipal de educação, sendo um 
complemento às competências em matéria 
de ação social escolar. À semelhança dos anos 
anteriores, os mesmos serão adquiridos junto 
das papelarias do concelho. 

Cadernos 
de atividaes 

Município 
oferece 
ao 1.º Ciclo

Entrega de cadernos de atividades, foto de arquivo CMS
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desporto

Campeonato Nacional de Velocidade 

Jaime Coelho 
volta a subir ao pódio

Jaime Coelho, piloto natural 
de Pias, volta a dar que falar, 
desta feita alcançando o pri-
meiro lugar em mais uma pro-
va do Campeonato Nacional 
de Velocidade, na categoria 
SuperStock600, que decorreu 

nos passados dias 18 e 19 de 
julho.

Apesar de ter passado por 
alguns problemas no primei-
ro dia de provas, Jaime Coe-
lho subiu ao primeiro lugar do 
pódio, dando-lhe esta vitória 

o lugar no topo da tabela do 
campeonato que ainda está a 
meio. Para já, o piloto contabi-
liza três vitórias e três segun-
dos lugares em seis corridas 
já realizadas.

n

Época 2020/2021

Clubes de Serpa
na 1.ª Distrital

O Clube de Futebol União 
Serpense Sport Clube subiu 
à I Liga Distrital, depois de 
ter acabado a época passada 
com excelentes resultados, 
quase sempre na liderança da 
II Divisão Distrital de Beja.

O clube, fundado em 2019, 

rumou em janeiro passado ao 
Dubai para realização de jo-
gos particulares, por forma a 
mostrar a qualidade dos seus 
jogadores, quase todos brasi-
leiros.

De destacar que este clube 
sobe agora a uma divisão em 

que Serpa está bem repre-
sentada, com mais três clu-
bes: Futebol Clube de Serpa, 
Piense Sporting Clube e Clu-
be Atlético Aldenovese, que 
se mantém a disputar a Liga 
Distrital.

n

Regulamentação do direito ao su-
plemento de insalubridade, penosi-
dade e risco para os trabalhadores 
das autarquias locais - tomada de 
posição (proposta)

A Câmara Municipal de Serpa, reunida no 
dia 22 de julho de 2020, manifesta o seu 
apoio e agradecimento a todos os que, 
em resposta às necessidades resultantes 
da pandemia, estiveram e continuam na 
linha da frente, designadamente os pro-
fissionais de saúde, bombeiros e os nos-
sos trabalhadores das autarquias locais, 
entre os muitos outros que diariamente 
trabalham para que todos estejamos mais 
seguros e nada, dentro do possível nos 
falte. Ainda irá ser feito o balanço das con-
sequências terríveis para muitas famílias 
que perderam empregos e rendimentos e 
vivem com enormes dificuldades. Agora, 
o tempo continua a ser de combater este 
vírus com todos os cuidados, com a cons-
ciência de que não podemos parar de vi-
ver e trabalhar embora com as condições 
possíveis em cada momento.
A Câmara Municipal vem, como os exem-
plos da realidade dos nossos dias bem 
demonstraram em matéria de condições 
de trabalho, colocar ao governo que ul-
trapasse a omissão legislativa que existe 
desde o Decreto-Lei 184/89, ou seja com 
mais de 20 anos, e regulamente e permi-
ta a aplicação e o pagamento das com-
pensações devidas aos trabalhadores em 
suplemento remuneratório, que exercem 
as suas funções em condições de risco, 
penosidade ou insalubridade.
Esta atribuição não constituí um privilégio, 
mas sim um direito dos trabalhadores e 
uma justa compensação pelo conteúdo e 
natureza das funções exercidas. Natural-
mente que, sem prejuízo da reposição das 
compensações relativas a duração e horá-
rios de trabalho adequados, de acréscimo 
de dias de férias e de benefícios para efei-
tos de apresentação, conforme eram pre-
vistos pelo Decreto-Lei nº 53-A/98, de 11 
de março, garantindo condições mais fa-
voráveis aos trabalhadores, o suplemento 
remuneratório por trabalho executado em 
condições de risco, penosidade e insalu-
bridade é urgente, exige uma aplicação 
imediata.

Obrigatórias

O piloto de Pias volta a dar que falar
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cultura

Cruzeiro Seixas nasceu na Amadora, em 1920. Frequentou a Escola de Artes Decora-
tivas António Arroio, onde conheceu Mário Cesariny e com quem frequentou o Grupo 
Surrealista de Lisboa. Mais tarde, aderiu ao antigrupo “Os Surrealistas”, fundado por Ce-
sariny, e a que pertenciam também António Maria Lisboa, Risques Pereira, Pedro Oom, 
Fernando José Francisco e Mário Henrique Leiria.

No ano de 1952 foi viver para Angola, onde realizou várias exposições individuais e 
projetos na área da museologia. Entre 1968 e 1988 dirigiu as Galerias de São Mamede 
(Lisboa), da Junta de Turismo do Estoril e de Vilamoura, no Algarve. Realizou cenários 
para a Companhia Nacional de Bailado e para a Companhia de Bailado da Gulbenkian.

Em 1999 doou a sua coleção à Fundação Cupertino de Miranda, de V. N. de Famalicão, 
com vista à construção do Centro de Estudos do Surrealismo e do Museu do Surrealismo. 

Considerado um dos precursores portugueses do surrealismo fantástico, inspirado em 
De Chirico, as suas obras caracterizam-se pela conjugação entre personagens híbridas e 
subvertidas, assentes em planos de profundidade que seguem regras de perspetiva, luz 
e sombra próximos da representação da realidade, no entanto, é grande o onirísmo das 
suas composições.

Recebeu vários prémios e distinções, entre eles, uma bolsa de estudo da Fundação 
Calouste Gulbenkian, em 1968, o Prémio SocTip “Artista do Ano”, em 1989, e em 2012 
recebeu a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores.

As suas obras encontram-se representadas em diversas coleções privadas e em 
instituições, como o Museu do Chiado (Lisboa), Centro de Arte Moderna da Fundação 
Calouste Gulbenkian, Biblioteca Nacional, Biblioteca de Tomar, Fundação Cupertino de 
Miranda (V. N. de Famalicão), Museu Machado de Castro (Coimbra), Fundação António 
Prates, (Ponte de Sor), Fundación Eugenio Granell (Galiza), ou o Museu de Castelo Branco. 

A Galeria Municipal de Arte Contemporânea de Serpa possui duas obras de Cruzeiro 
Seixas. 

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

Cruzeiro Seixas

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Pote

Objeto produzido em folha-de-Flandres e executa-
do pelo mestre Latoeiro. De cariz utilitário, era usado 
para transportar ou guardar o leite. 

O pote apresenta o corpo assente numa base cir-
cular, com testo acoplado e duas asas laterais. Exibe 
uma chapa em latão martelado com o selo da “Latoa-
ria Ferreira – Serpa”, oficina localizada no Largo da 
Corredoura até 1970. 

Designados por oficiais de obra de chapa, fundi-
ções grossas, de martelo, cravação, e ou de fundi-
ções de ensamblagem, os latoeiros produziam obje-
tos como candeias, cântaros, potes para o azeite e 
leite, regadores, tachos, cinchos, formas, tabuleiros, 
etc. O compasso de pontas secas, régua não gradua-
da, maço, tesoura, martelo, e ferro de soldar, eram as 
suas ferramentas. 

Estes mestres, aprendiam a arte de transformar os 
metais mais leves, como a folha-de-Flandres, a cha-
pa zincada, o cobre e o latão. 

Usando da riqueza de um saber experienciado, os 
latoeiros usavam medidas padrão para obtenção da 
matéria-prima: rolos de 52cm L, 72cm C, depois era 
só o saber desenhar, cortar e soldar. Os aprendizes fa-
ziam as partes mais fáceis das peças sob a supervisão 
do mestre, e gradualmente passavam à execução de 
tarefas mais exigentes: “o fundo é a parte mais difícil, 
só quem conseguia virar os fundos, é que já era artis-
ta” (In tradição oral). Com o advento do alumínio, plás-
tico, inox, a arte da latoaria perdeu o peso no segmen-
to utilitário, porém ganhou outra dimensão nas artes 
decorativas, o que lhe confere a dignidade e memória 
de uma antiga profissão em vias de extinção.

Museu Municipal de Etnografia

Pote - Objeto produzido em folha-de-Flandres, e executado pelo 
mestre Latoeiro. De cariz utilitário, era usado para transportar ou 
guardar o leite.

Peça oferecida por Bento Sota Ferreira, ao Museu Municipal de 
Etnografia de Serpa

Serigrafia sobre papel
Sem título/ 1985/ 55 x 77 cm

Neste quadro de Seixas – com os seus faunos mesclados e truncados – encontra-
mos ecos da linha estética de que De Chirico foi o máximo expoente internacional. 
Neste pré-surrealismo psicanalítico Seixas busca propositadamente, até na ausên-
cia de cores, construir uma realidade meramente recordada como parcelas de so-
nhos indefinidos. O desenho com inspiração clássica, bem como os personagem-
-simbióticos, transportam-nos para o campo das mitologias primordiais. Mas esta 
não é realidade, apenas sonho. A lua, que espreita num alvo e luminoso crescente 
no topo do cenário, recorda-nos isso.
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Território Hospitalário

Recriação histórica 
no Castelo
A Câmara Municipal de Serpa optou por 

não realizar a Feira Histórica de Serpa 
este ano, devido aos condicionalismos provo-
cados pela Covid 19.

Sendo que a Feira se realiza habitualmente 
no Centro Histórico, em ruas estreitas, torna-se 
difícil manter o distanciamento social, pelo que 
“optamos por não realizar a Feira”, refere Ode-
te Borralho, vereadora da Cultura da Câmara 
Municipal de Serpa. “Em alternativa, realizamos 
uma recriação histórica, no Castelo de Serpa, 
por forma a assinalar a data”, acrescenta.

Tratou-se de uma parceria entre o Município 

de Serpa e os municípios espanhóis de Aracena 
e Aroche, no âmbito do turismo cultural.

“A Raia: Festival do Território Hospitalário” foi 
o nome do evento que teve lugar no dia 22 de 
agosto, no Castelo de Serpa, espaço onde os vi-
sitantes assistiram à recriação de diversos ele-
mentos relacionados com a história da presen-
ça dos Hospitalários.

Esta iniciativa surgiu de uma candidatura no 
âmbito do fomento da cooperação transfrontei-
riça na Euroregião Andaluzia - Alentejo - Algar-
ve, aprovada pela Junta da Andaluzia.

 n

As Jornadas Europeias do Património serão 
comemoradas nos dias 25, 26 e 27 de setem-
bro, subordinadas ao tema Património e Edu-
cação. 

O Município de Serpa irá, como habitual-
mente, associar-se, realizando uma iniciativa 
no jardim da Biblioteca Municipal Abade Cor-
reia da Serra, em Serpa. 

Esta iniciativa, da Direção Geral do Patrimó-
nio Cultural, pretende sensibilizar para o pa-
pel do património na educação.

A programação pode ser consultada em 
www.cm-serpa.pt e facebook serpa terra forte. 

n

Jornadas Europeias
Património e 
Educação

Serpa acolheu, no dia 9 de agosto, a rubrica 
Olhá Festa, do telejornal da SIC, apresentada 
por Joana Latino e Nuno Pereira. 

Em destaque esteve a produção de quei-
jo Serpa e de enchidos de porco preto, bem 
como o Cante Alentejano, e contou com as 
participações em direto do Rancho Coral Fe-
minino “As Papoilas do Enxoé”, de Vale de Var-
go, e do grupo “Os Alentejanos”. 

Apesar das temperaturas elevadas, próprias 
de um agosto em terras alentejanas, e da im-
possibilidade de haver público, devido à pan-
demia da Covid 19, as filmagens decorreram 
da melhor forma, mostrando a simpatia e hos-
pitalidade das nossas gentes e a excelência 
dos nossos produtos tradicionais.

Em Serpa

Olhá Festa

Alcaçova do Castelo acolheu recriação histórica 

Episódio de luta Figuras da época, as Monjas
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Gente em Movimento não pára

Aulas de desporto no facebook 

O Município procedeu ao 
tratamento dos loendros, nos 
dias 5, 6 e 7 de agosto, e dos 
jacarandás nos dias 10, 11 e 13, 

em todo o concelho. 
A intervenção, realizada por 

uma empresa especializada, 
decorreu de acordo com a po-

lítica de proteção ambiental 
que o município que tem vindo 
a seguir, com produtos natu-
rais e sem fitofármacos.

Zonas verdes

Tratamentos amigos 
do ambiente

O Canil/Gatil Intermunicipal 
da Resialentejo (Cagia) está a 
levar a cabo uma campanha 
de esterilização de animais de 
companhia, aplicável aos cães 
e gatos cujos proprietários re-
sidam na área de abrangência 
do Cagia (Concelhos de Almo-
dôvar, Aljustrel, Alvito, Beja, 
Castro Verde, Cuba, Serpa, 
Moura, Ourique, Vidigueira e 
Reguengos de Monsaraz). 

Os animais a serem esteri-
lizados devem estar identifi-
cados eletronicamente com 

registo atualizado no sistema 
de informação de animais de 
companhia (SIAC) e possuir 
boletim sanitário com vacina 
antirrábica válida.

Aplica-se a até três cães ou 
quatro gatos, não podendo no 
total ser excedido o número 
de quatro animais por agre-
gado familiar. O valor do apoio 
será pago à Clínica Veterinária 
onde for realizada a esterili-
zação e o restante valor será 
pago pelo proprietário do ani-
mal diretamente à Clínica.

A Câmara Municipal de Serpa 
comparticipa as esterilizações, 
em valor igual ao suportado 
pelo Cagia, dos animais abran-
gidos pela campanha, desde 
que registados em Serpa.

Esta campanha pretende 
ser uma forma privilegiada 
de controlo da população de 
animais vadios e errantes e do 
combate ao abandono.

n

Município de Serpa comparticipa

Campanha 
de esterilizações

A Câmara Municipal de Serpa informa 
que está a levar a cabo uma campanha 

de deteção de fugas de água em Brinches, 
na rede de distribuição em baixa. 

A primeira fase realizou-se de 12 a 14 de 
agosto, e incluiu a verificação de 8 quilóme-
tros de rede e 935 ramais domiciliários, com 
o objetivo de reduzir as perdas de água nos 
locais onde se detetem fugas não visíveis.

A autarquia está a proceder à reparação 
das fugas encontradas, e posteriormente ini-
ciará a substituição dos contadores danifica-
dos e parados.

Este estudo, realizado por uma empresa 
especializada, pretende encontrar possíveis 
fugas não visíveis e repará-las, atualizar o 
cadastro, fazer o levantamento de contado-
res danificados ou parados e a deteção de 
possíveis ligações ilícitas ou usos indevidos 
da água.

Em Brinches

Deteção 
de fugas 
de água

Covid 19
C O R O N A V I R U S

USE MÁSCARA
Por si, por todos!

Portador de Covid 19 Probabilidade de contágio

70 %

Portador de Covid 19 Probabilidade de contágio

Portador de Covid 19 Probabilidade de contágio

5 %

1,5 %
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> Zona Sul – conclusão das infraestruturas 

elétricas e arranjos exteriores

> Centro Interpretativo do Cante - obra

> Pintura de muros e edifícios municipais

> Parque Municipal 2 – execução de 
arruamento

> Cineteatro – manutenção

> Rua de São Brás – reparações

Santa Iria

> Requalificação de linhas de água

Vale do Poço

> Passadiços do Pulo do Lobo – 
construção

> Pontão da Ribeira de Limas – pintura de 
resguardos

Brinches
> Contadores de água – substituição

Pias
> Sinalética vertical – colocação

>  Barranco (entrada Pias/Brinches) – 
trabalhos de limpeza

Vila Verde de Ficalho
> CM 522 - limpeza e requalificação de 

bermas

Vila Nova de São Bento
> Arranjo de caminhos rurais

> Escola Básica  – requalificação de 
pavimento

> Pintura de passadeiras e de postes de 
iluminação

Vale de Vargo
> Estrada Municipal 517 – limpeza das 

bermas e corte de ervas

______________________________________________

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.

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de setembro realiza-se uma 
reunião pública da Câmara Municipal, no 
dia 16, em Serpa, na Sala de Sessões do 
Município, pelas 17.30 horas. A ordem de 
trabalhos estará disponível para consulta 
no sítio do município, em (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. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 04 | Farmácia CENTRAL
05 a 11 | Farmácia SERPA JARDIM
12 a 18  | Farmácia CENTRAL
19 a 25 | Farmácia SERPA JARDIM
26 a 30 | Farmácia CENTRAL

A-do-Pinto 

> Parque infantil – apoio à União das 
Freguesias de Vila Nova de São Bento 
e Vale de Vargo na requalificação
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