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O processo de eletrificação da Serra de 
Serpa, que se iniciou em 2012, está 

em andamento. A nova fase da obra contem-
pla a eletrificação de 25 montes e explorações 
e implica a instalação de postes elétricos por 
uma grande extensão da serra. Os trabalhos 
em curso já modificaram a paisagem, crian-
do um burburinho que veio substituir a calma 
que caracteriza este território do concelho de 
Serpa. No final, vai valer a pena, e os mora-
dores abrangidos poderão usar equipamentos 
tão simples como um ferro elétrico.

Depois de, em fevereiro de 2019, se ter assi-
nado um acordo de colaboração entre e EDP 
e a Câmara Municipal, com um orçamento de 
mais de 500 mil euros, que previa a eletrifica-
ção de mais 25 explorações e/ou habitações 
na zona da Serra de Serpa, era esperado o iní-
cio da obra durante este ano.

“Neste momento estamos a ver o resultado 
do nosso trabalho”, refere Joaquim Falé, pre-
sidente da direção da Associação de Morado-
res da Neta e Pulo do Lobo, a associação que 
representa os moradores locais, alguns agora 
contemplados com a obra. 

“Já temos postes levantados e brevemente 
vamos poder dar ao botão, que é um grande 
desejo das pessoas que aqui moram”, con-
gratula-se Joaquim Falé, acrescentando que 
“a instalação dos postes começou há cerca 
de dois meses e esperamos que não demo-
re muito a vermos os fios ligados. Aqui nesta 
zona, serão eletrificados cerca de 12 montes, 
a maioria habitações”. 

“Aguardamos esta obra há quase três anos, 
mas sabemos que a parte burocrática leva 
muito tempo”, esclarece Joaquim Falé. Para 
este morador da Serra de Serpa o acesso à 
eletricidade irá permitir aos moradores insta-
lar máquinas de lavar, frigoríficos, arcas, bens 
que “algumas pessoas nunca tiveram, nem 
sequer um ferro de engomar”.

Esta obra é comparticipada pela EDP em 85 
por cento, e o Município e os moradores pa-
gam os restantes 15 por cento, o que perfaz 
cerca de 85 mil euros. 

De referir que numa primeira fase a Câmara 
Municipal e a EDP assinaram um acordo para 
a eletrificação de cerca de 200 habitações, 
sendo que até ao momento já foram eletrifi-
cadas cerca de 250 habitações e explorações. 

“Mais tarde, os moradores da zona da Neta 
e do Pulo do Lobo entraram em contacto com 
a Câmara Municipal, com o intuito de acede-
rem à eletrificação, porque não entraram na 
primeira fase”, recorda Carlos Alves, vice-pre-
sidente da autarquia, que destaca que “assim 
que o pedido chegou, analisámos a questão e 
aqui estamos hoje”, já a trabalhar diretamente 
com a associação de moradores, criada tam-
bém com esta finalidade.

“A criação da Associação facilitou a chegada 
a um acordo com a EDP”, considera o autarca. 
Também Joaquim Falé, presidente da direção 
da Associação de Moradores da Neta e Pulo 

Processo em curso

Eletrificação da Serra de Serpa

do Lobo, destaca a importância 
da constituição da Associação, 
considerando que “se não fos-
se o apoio da Câmara Munici-
pal não conseguiríamos, nem 
mesmo criar a Associação com 
o objetivo de eletrificar a zona 

da Serra que faltava”.
“A parte burocrática demorou 

mais tempo, mas a obra está a 
avançar a bom ritmo, mesmo 
com todos os inconvenientes 
que a pandemia causou e es-
peramos que, no prazo estipu-

lado, esteja concluída”, afirma 
Carlos Alves, em jeito de ba-
lanço. 

n

Reportagem distinguida
A reportagem da TSF “Para cá do Sol 

posto”, parcialmente realizada em Serpa, 
venceu o primeiro prémio de Jornalismo e 
Poder Local 2020, na categoria Rádio, atri-
buído pela Associação Nacional de Municí-
pios Portugueses (ANMP).

O trabalho “Para cá do Sol posto”, da jor-
nalista Cristina Lai Men, com sonoplastia de 
Luís Borges, retrata a vida dos moradores 

em montes isolados no Alentejo, enquan-
to aguardam pela eletrificação, na zona da 
Serra de Serpa e das planícies de Ourique.

Produzida no final de janeiro de 2019, 
contou com o apoio à deslocação da Câma-
ra Municipal de Serpa e o acompanhamento 
da Associação de Moradores da Neta e Pulo 
do Lobo. 

n 
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S e, no âmbito das nossas 
competências, temos fei-
to um trabalho intenso na 
requalificação das escolas 
do pré-escolar e primeiro 
ciclo, não podemos aceitar 

que o Governo se desresponsabilize da-
quilo que é cem por cento sua responsa-
bilidade, lançando o ónus da culpa para o 
Município, como é o caso da requalificação 
da Escola Secundária de Serpa. Até porque, 
no quadro da atual transferência de com-
petências para os municípios, está previs-
to um regime transitório durante o qual as 
obrigações de construção, requalificação e 
modernização de edifícios escolares con-
tinuam a ser exercidas pelo Ministério da 
Educação, nomeadamente intervenções de 
grande dimensão, até que seja assegurado 
o seu financiamento por via do recurso a 
verbas provenientes de fundos europeus 
estruturais e de investimento e, também, a 
dotações do Orçamento do Estado. 

Mesmo assim, e atendendo à possibi-
lidade de financiamento neste quadro co-
munitário de apoio, manifestámos dispo-
nibilidade para apresentar a candidatura, 
possibilitando a concretização da obra e, 
com a tutela, a assegurar a comparticipa-
ção nacional. Até agora, o Governo não 
aproveitou esta oportunidade, continuan-
do a imputar ao Município de Serpa a 
responsabilidade de assegurar uma parte 
da comparticipação financeira nacional e 
o compromisso da obra. Por isso, embora 
continuemos disponíveis para colaborar, 
continuamos a não aceitar uma responsa-
bilidade que não é nossa. 

EDITORIAL
O seu a seu dono

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

A Câmara Municipal de Serpa, no âmbito 
da reavaliação das medidas preventivas, em 
conjunto com diversas entidades, nomeada-
mente a entidade local de saúde, optou por 
não abrir durante os meses de verão as Pisci-
nas Municipais de Serpa e Pias.

Esta decisão tem por base os desenvol-
vimentos nacionais e regionais no que toca 
à propagação do novo coronavírus (SARS-
-CoV-2). 

Carlos Alves, vice-presidente do Municí-
pio, destaca que “é uma altura preocupante, 
estamos no verão, a piscina é o único local 
onde as pessoas podem ir e apanhar um 
pouco de fresco, naquele espaço que é óti-
mo, mas também sabemos que é frequen-
tado por muita população, não só daqui, do 
nosso concelho, mas de todo o país, desde 

pessoas que moram noutras zonas, mas têm 
casa aqui, até pessoas de Espanha”. 

“Esta é uma medida preventiva para a se-
gurança da população”, frisa o vereador, 
“para salvaguardar a população do conce-
lho”, e apela à compreensão de todos. “Es-
peremos que percebam que, acima de tudo, 
está a saúde das pessoas”.

As medidas preventivas são avaliadas re-
gularmente, e caso se justifique, serão alte-
radas. A Câmara Municipal de Serpa volta a 
recordar que é essencial que todos cumpram 
as regras preventivas, nomeadamente o uso 
de máscara, bem como o respeito da distân-
cia social e a higienização regular das mãos. 
A assunção destes comportamentos é essen-
cial para evitar a propagação da Covid 19.

n

Medidas preventivas da Covid 19

Piscinas encerradas

Piscina Municipal Descoberta de Serpa

Falta de meios humanos

Câmara reúne com GNR 

Tomé Pires, Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, 
participou no passado dia 24 
de julho, numa reunião com o 
comandante do Destacamen-
to Territorial de Beja da GNR, 
Coronel Ilídio Canas.

Em cima da mesa estiveram 
questões relativas à falta de 
meios humanos e físicos que 
esta força de segurança tem 
no concelho. 

Esta matéria não é nova, 
mas torna-se ainda mais visí-
vel, tendo em conta que é a 
GNR que efetua fiscalizações 

ao cumprimento da legislação 
criada no âmbito da Covid-19.

A preocupação do Municí-
pio com o encerramento de 
postos da GNR no concelho, 
nomeadamente em localida-
des com maior população, 
foi outro dos assuntos abor-
dados. Para o Município de 
Serpa faz todo o sentido que 
se mantenham abertos e em 
pleno funcionamento os pos-
tos de Vila Nova de São Bento 
e Vila Verde de Ficalho, por 
serem duas localidades de 
fronteira, bem como o posto 

de Pias, freguesia por onde 
passam anualmente milhares 
de trabalhadores sazonais.

A reunião, a pedido do Mu-
nicípio de Serpa, serviu ape-
nas que fossem transmitidas 
as preocupações da autar-
quia, preocupações essas já 
transmitidas ao Ministério da 
Administração Interna por di-
versas vezes. 

n
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Carlos Alves, vice-presidente do município, na cerimónia de assinatura dos protocolos com as associações presentes

Movimento Associativo

Cedência de espaços 
a associações

O Município de Serpa as-
sinou, no passado dia 29 de 
junho, um protocolo com al-
gumas associações de conce-
lho, no âmbito da cedência de 
espaços.

A cerimónia teve lugar no Ci-
neteatro Municipal de Serpa, e 
contou com a participação da 
Sulcena – Associação Cultural 
e Recreativa, Clube de Futebol 

União Serpense Sport Clube, 
Associação Regional de Músi-
ca Tradicional do Alentejo, As-
sociação Cultural de Trabalha-
dores da Câmara Municipal de 
Serpa e Comissão de Festas 
de Serpa em Honra de Nossa 
Senhora de Guadalupe.

Este protocolo irá permitir 
que estas entidades utilizem 
espaços municipais, atual-

mente desocupados, para ins-
talação das suas sedes. 

O Município considera que 
este apoio irá dotar estas as-
sociações de melhores condi-
ções para o desenvolvimento 
das suas atividades, impulsio-
nando desta forma a dinami-
zação de iniciativas de caráter 
lúdico, recreativo, cultural e 
desportivo no concelho.

O Posto de Turismo de Serpa recebeu o selo 
Clean & Safe, atribuído pelo Turismo de Portugal, 
que garante a implementação de um protocolo 
interno, de acordo com as recomendações da Di-
reção Geral da Saúde, que assegura a higieniza-
ção necessária para evitar riscos de contágio por 
coronavírus, e garante procedimentos seguros 
para o funcionamento das atividades turísticas.

Este reconhecimento tem a validade de um 
ano, é gratuito e opcional, e contempla a reali-
zação de auditorias aleatórias de verificação, 
subsequentes à atribuição do selo, que serão 
também garantidas pelo Turismo de Portugal, de 
forma a que o processo seja rigoroso e transpa-
rente, assegurando a credibilidade do certificado.

A criação deste selo pretende também incen-
tivar a retoma do turismo, reforçando a confiança 
de todos no destino Portugal e nos seus recursos 
turísticos. 

Local seguro
Turismo 
recebe Selo 
Clean & Safe

Plause

Câmara oferece 
CD a alunos

A Câmara Municipal de 
Serpa, sempre ao lado da 
cultura local, vai apoiar o 
grupo musical Plause, no 
que toca à produção e re-
produção de um CD. 

Neste âmbito os alunos 
do ensino secundário de 
Serpa irão receber no pró-
ximo ano letivo, oferta da 
autarquia, um CD desta 
banda de rock alternativo 
instrumental, originária de 
Vila Nova de São Bento.

Os Plause, formados em 2015, têm editado um EP, e irão editar este ano o seu segundo CD, con-
tando para tal com o apoio do Município de Serpa.

n

Os Plause são oriundos de Vila Nova de São Bento

O Município de Serpa informa que a Feira 
Histórica de Serpa, programada para agosto, à 
semelhança de outras iniciativas calendariza-
das anteriormente, não se vai realizar devido 
à pandemia da Covid 19.

Devido às especificidades da iniciativa, não 
seria possível manter o distanciamento social 
que a salvaguarda da saúde pública impõe, 
pelo que o Executivo decidiu que a mesma 
não se realizará. 

Pedimos a compreensão de todos.

Cancelada 
Feira Histórica

Foto de arquivo CMS, edição 2019 
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Oficinas de Verão no concelho

Aprender a brincar

A Câmara Municipal de Ser-
pa encontra-se a desen-

volver as Oficinas de Verão, para 
crianças dos 3 aos 10 anos. Das 
atividades fazem parte jogos tra-
dicionais, mediação de leitura, 
sessões de cinema, Cante Alente-
jano, atividade física entre outras.

Um dos temas trabalhados nas 

oficinas deste ano é a educação 
para a cidadania e desenvolvi-
mento, focando-se nas temáticas 
da educação para a igualdade de 
género, saúde e sexualidade. A 
educação para a igualdade de gé-
nero visa a promoção da igualda-
de de direitos e deveres das crian-
ças, através de uma educação 

livre de preconceitos e de este-
reotipo de género, de forma a ga-
rantir as mesmas oportunidades 
educativas e opções profissionais 
e sociais, convidando as crianças 
à reflexão e mudança de atitudes 
e comportamentos. 

Realizam-se também sessões 
intituladas “Pequenos empreen-

dedores”, compostas por diver-
sas atividades que pretendem 
aumentar o autoconhecimento e 
a criatividade, fortalecer o pensa-
mento crítico e aumentar os seus 
conhecimentos e competências 
sobre a importância da poupança 
e do empreendedorismo, de for-
ma divertida. 

Serpa - jogos tradicionais

Vila Verde de Ficalho - educação para a cidadaniaVila Nova de São Bento - educação para a cidadania

Vales Mortos - aula de ginásticaPias - educação para a cidadania
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Teleconferência

Municípios 
do Baixo Alentejo

Os municípios do Baixo Alen-
tejo reuniram-se, por telecon-
ferência, com o secretário de 
Estado Adjunto e da Defesa 
Nacional, Jorge Seguro San-
ches, no passado dia 3 de julho. 
Na reunião participaram igual-

mente o presidente e o vogal 
do Conselho de Administração 
da ULSBA – Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, e o 
diretor distrital de Beja da Se-
gurança Social. 

Promovida com o intuito de 

fazer ponto de situação so-
bre a pandemia na região, fo-
ram sublinhadas as questões 
da manutenção das medidas 
de proteção, nomeadamente 
as respeitantes às Estruturas 
Residenciais para Idosos, que 

devem continuar a ser 
tratadas como prioritá-
rias, de modo a evitar o 
aparecimento de novos 
casos. Também foram 
abordadas as conse-
quências da pandemia 
na economia da região. 
O encontro foi realizado 
através de videoconfe-
rência e o Município de 
Serpa fez-se representar 
por Carlos Alves, vice-
-presidente da autar-
quia. 

n

A Sociedade Filarmónica de Serpa vai reali-
zar no dia 1 de agosto, pelas 21.30 horas, um 
espetáculo musical no jardim da Biblioteca 
Municipal de Serpa.

Recordamos que a Banda da Sociedade 
Filarmónica agendou três concertos para o 
mês de julho em Serpa, Brinches e Pias, mas 
acabou por cancelar os eventos, deixando 
para já marcado apenas este espetáculo para 
o dia 1 de agosto.

Inicialmente previsto para o Jardim Muni-
cipal, a Banda optou pelo espaço do jardim 
da Biblioteca, por ser um espaço mais amplo, 
que permite aos espetadores usufruírem da 
iniciativa com todas as condições de seguran-
ça e distanciamento social.

Este espetáculo, que conta com o apoio do 
Município de Serpa, está incluído no plano de 
atividades a realizar nos próximos meses, que 
prevê a realização de iniciativas em outras lo-
calidades do concelho, “como forma de levar 
música a todos, promovendo momentos de 
tranquilidade e animo neste momento contur-
bado”, refere o vice-presidente da autarquia, 
Carlos Alves. 

Dinamização 
cultural
Sociedade 
Filarmónica 
dá música

A Câmara Municipal de Serpa procedeu, nos 
dias 30 de junho e 1 e 2 de julho, a uma ação 
periódica de desinfestação e prevenção de 
pragas urbanas no concelho.

Nos próximos dias 4, 5 e 6 de agosto será 
realizada nova ação de desratização e desba-
ratização. 

Pragas urbanas
Controlo
preventivo

Programação 2020 

Noites de Rua Cheia
De 1 a 15 de agosto realiza-

-se a 20.º edição das Noi-
tes de Rua Cheia, com o propósi-
to de levar cultura e animação a 
todas as freguesias do concelho, 
e irá proporcionar espetáculos 

de teatro e sessões de cinema 
com início às 22.00 horas. 

Esta iniciativa, promovida pelo 
Município de Serpa, em parce-
ria com as Juntas e Uniões de 
Freguesia do concelho, será 

adaptada ao período em que vi-
vemos, seguindo as orientações 
da Direção Geral de Saúde, pelo 
que a lotação é limitada e sujeita 
ao levantamento prévio de bilhe-
tes, gratuitos, mas obrigatórios. 

Reunião dos municípios do Baixo Alentejo realizou-se por teleconferência

> Dia 1, sábado | teatro A Viagem de Palema, pela 
Sulcena | VILA NOVA DE SÃO BENTO | Parque 
Desportivo

> Dia 2, domingo | teatro A Viagem de Palema, pela 
Sulcena | BRINCHES | Grupo 1.º Junho 

> Dia 3, segunda-feira | cinema Quero-te Tanto, de 
Vicente Alves do Ó | VALE DE VARGO | Salão Po-
livalente

> Dia 4, terça-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vi-
cente Alves do Ó | VALE DO POÇO | Largo 

> Dia 5, quarta-feira | cinema Quero-te Tanto, de 
Vicente Alves do Ó | VILA VERDE DE FICALHO | 
Salão Polivalente

> Dia 6, quinta-feira | cinema Quero-te Tanto, de 
Vicente Alves do Ó | SANTA IRIA | Centro Cultural 

> Dia 7, sexta-feira | teatro Recordar o Festival da 
Canção, pelo (En)Cena | SERPA | Castelo

> Dia 8, sábado | teatro Recordar o Festival da Can-
ção, pelo (En)Cena | PIAS | Jardim

> Dia 9, domingo | cinema Quero-te Tanto, de Vi-
cente Alves do Ó | VILA NOVA DE SÃO BENTO | 
Parque Desportivo

> Dia 10, segunda-feira | cinema Quero-te Tanto, 
de Vicente Alves do Ó | PIAS | Jardim

>  Dia 11, terça-feira | cinema Quero-te Tanto, de 
Vicente Alves do Ó | VALES MORTOS | Sociedade 
Recreativa

> Dia 12, quarta-feira | cinema Quero-te Tanto, de 
Vicente Alves do Ó | A DO PINTO | Salão Poliva-
lente

> Dia 13, quinta-feira | cinema Quero-te Tanto, de 
Vicente Alves do Ó | SERPA | Castelo

> Dia 14, sexta-feira | teatro Recordar o Festival da 
Canção, pelo (En)Cena | VILA VERDE DE FICA-
LHO | Salão Polivalente

> Dia 14, sexta-feira | cinema Quero-te Tanto, de 
Vicente Alves do Ó | BRINCHES | Grupo 1.º Junho 

> Dia 15, sábado | teatro Recordar o Festival da 
Canção, pelo (En)Cena | VALE DE VARGO | Salão 
Polivalente

(A programação poderá sofrer alterações)

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

Remoção de amianto 

Ministério deve assumir as suas 
responsabilidades

Escola Secundária
A requalificação da Escola 

Secundária de Serpa continua 
a ser uma preocupação para o 
Município de Serpa, pelo que 
foi novamente solicitada, à se-
cretária de Estado da Educa-
ção, uma reunião, com caracter 
de urgência, de forma a serem 
encontradas as melhores solu-
ções para a concretização des-
ta obra.

O Executivo Municipal reforça 
que, tal como sempre tem vin-
do a dizer, “esta obra é da total 
responsabilidade do Ministério 
da Educação e que deve ser o 
Ministério a assumir todos os 
encargos com a intervenção, 
que está orçamentada em cer-
ca de 3,5 milhões de euros”. 

Apesar de tudo, o Município 
de Serpa disponibilizou-se para 
ser a entidade promotora da 
candidatura, no quadro do Por-
tugal 2020, com financiamen-
to a 85 por cento, cabendo ao 
Ministério da Educação garantir 
os 15 por cento da contraparti-
da nacional, que corresponde-
ria a 500 mil euros.

Para o Executivo Municipal 
“não é razoável, nem exequí-
vel, que o Município de Serpa 
assuma quaisquer encargos 
financeiros decorrentes desta 
obra, que é totalmente da com-
petência do Ministério da Edu-
cação, encargos que ronda-
riam os 250 mil euros (metade 
da comparticipação nacional), 
conforme proposta feita pela 
tutela”. Valor que poderá ainda 
ser maior, porque se desconhe-
ce o projeto e o seu real custo. 
Aliás, o Ministério da Educação 

deve assumir a requalificação 
da Escola Secundária de Serpa 
exatamente da mesma forma 
que fez outras intervenções 
em equipamentos escolares da 
sua competência, ou seja, as-
sumindo totalmente os custos, 
designadamente na Escola Se-
cundária de Moura e na Escola 
Secundária Diogo de Gouveia 
em Beja, com 11 milhões de eu-
ros e 12 milhões de euros, res-
petivamente. 

n

Escola Secundária de Serpa

A Câmara Municipal de Ser-
pa, depois de ter recebido por 
parte do Ministério da Educa-
ção uma proposta para Acordo 
de Colaboração para remoção 
e substituição de amianto na 
Escola Básica Abade Correia da 
Serra e na Escola Básica n.º 1 
de Vila Nova de S. Bento, que 
previa que seja o Município o 
dono da obra, e depois de ter 
sugerido alterações ao acordo, 
não aceites pelo Ministério, de-
cidiu assinar o documento, uma 
vez que a remoção de amianto 
dos estabelecimentos escola-
res é fundamental para a saúde 
da comunidade educativa. 

Para o Município “a respon-
sabilidade 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 Município 
pesa a vertente financeira”, o 
que poderá ser um “risco e ex-
posição financeira” não quantifi-
cada para a autarquia.

O Município de Serpa consi-
dera ainda que, apesar de estar 
previsto um financiamento de 
100 por cento, há que conside-
rar ainda “as despesas que de-
correm naturalmente da qua-
lidade de dono da obra, com 
a elaboração do programa de 
intervenção e com a posterior 

acompanhamento da respeti-
va execução, podem resultar 
do Acordo despesas de outra 
natureza, nomeadamente, as 
resultantes de trabalhos a mais, 
erros e omissões, frequentes 
sobretudo no caso de interven-
ções de alteração ou reabilita-
ção de edifícios existentes”.

Assim, foram sugeridas alte-
rações à proposta do Ministé-
rio, nomeadamente a “inclusão 
de cláusula que preveja ver-
bas por parte do Estado, para 
fazer face a trabalhos a mais, 
erros e omissões decorrentes 
da remoção e substituição de 
amianto”, cláusulas que o Mi-
nistério não aceitou.

n
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destaque
Projeto Escola Eletrão 2019/2020 

Serpa mais verde

O Agrupamento de Escolas n.º 
2 de Serpa está de parabéns, 

depois de ter alcançado o primeiro 
lugar no ranking da reciclagem do 
projeto Escola Eletrão 2019/2020. 
Os alunos deste agrupamento con-
seguiram juntar quase 21 toneladas 
de material que será depois reci-
clado. Mais de 350 escolas de todo 
o país aderiram a esta edição, que 
angariou 124 toneladas de resíduos 
elétricos e eletrónicos, pilhas e ba-
terias, tudo destinado à reciclagem. 

Este feito não é novo, sendo que 
o mesmo agrupamento obteve o 
primeiro lugar neste projeto em 
2018/2019, com mais de 10 tonela-
das, bem como em 2016/2017, com 
mais de 13 toneladas recolhidas, 
mas o palmarés é longo, e destaca 
um trabalho continuo e empenhado, 
que tem vindo a ser desenvolvido 
desde há vários anos, e no qual a co-
munidade se envolveu. 

“Começamos logo a marcar pon-
tos” afirma o professor Manuel Silva, 
coordenador do projeto. “Temos a 
colaboração da autarquia, das jun-
tas de freguesia, do comércio local 
e até algum do concelho de Beja, 
das famílias dos alunos. O essencial 
é a recolha, e é para isso que traba-

lhamos, no nosso dia a dia”, destaca 
o professor. 

A participação nestes projetos 
tem também outra face, bem visível, 
que se prende com o quase desapa-
recimento de lixeiras clandestinas e 
de depósitos junto às bermas das 
estradas. “Há uma consciencializa-
ção muito maior, no sentido de se-
rem colocados nos sítios certos, seja 
nos nossos pontos, no quartel dos 
Bombeiros, ou através da Câma-
ra Municipal, que faz a recolha nas 
várias localidades”, defende Manuel 
Silva, frisando que atualmente “as 
pessoas estão muito mais despertas 
para esta problemática.”

A Escola Eletrão é um projeto Ele-
trão, promovido pela Amb3E – As-
sociação Portuguesa de Gestão de 
Resíduos, lançado pela primeira vez 
no ano letivo 2008/2009. O objetivo 
é sensibilizar e envolver professo-
res, funcionários, pais e comunidade 
em geral, no esforço da reciclagem, 
com a recolha de equipamentos 
elétricos e pilhas usadas. Para além 
de contribuir para a proteção do am-
biente, as escolas que mais recolhe-
rem recebem prémios. 

Escola Eletrão
>  2009/2010. Primeira participação 

da Escola Secundária de Serpa. 
Segundo lugar, a nível nacional, 
com 70 000 quilos.

>  2010/2011. Campeões nacionais 
com 79 372 quilos.  Foi vencedora 
de mais dois concursos nacionais: 
Geração Depositrão, na categoria 
vídeo criativo com o vídeo criati-
vo “O Electrodus e os Desconec-
tados” e nos Jovens Repórteres 
para o Ambiente, na categoria de 
fotografia. 

>  2011/2012. A recolha efetuada 
foi cedida aos Bombeiros Volun-
tários de Serpa, no âmbito do 
Projeto Quartel Electrão, por uma 
boa causa!

>  2012/2013. Participação na cam-
panha Geração Depositrão. Em 
ambas as vertentes (créditos to-
tais e créditos/aluno), a Escola 
Secundária de Serpa classificou-
-se num honroso quarto lugar, 
tendo recolhido 5 958 Kg de REEE.

>  2014/2015. Na qualidade de ven-
cedor da 2.ª fase do “Pow_Dá Po-
wer ao Electrão”, o Agrupamento 
de Escolas n.º 2 de Serpa foi con-
vidado pela Amb3E a indicar duas 
instituições particulares de soli-
dariedade social (IPSS), do conce-
lho de Serpa, para atribuição de 
cheque na importância de 215,83 

euros a cada uma delas. A escolha 
recaiu sobre a Creche Nossa Se-
nhora da Conceição, em Serpa e a 
Associação de Desenvolvimento 
Social de Vila Nova de S. Bento. 

>  2015/2016. Concurso por distritos. 
A Escola Secundária de Serpa foi 
a vencedora do Prémio Distrital 
de Beja da Edição 2015/16 da Es-
cola Electrão, por ter conseguido 
reunir mais de 27 toneladas de 
equipamentos elétricos e pilhas 
usadas.

>  2016/2017. Concurso por perío-
dos letivos. O Agrupamento de 
Escolas n.º 2 de Serpa/Escola Se-
cundária de Serpa, após ter sido 
o vencedor no primeiro e terceiro 
período, sagrou-se grande vence-
dor absoluto devido de ter sido a 
escola que mais resíduos de equi-
pamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE) recolheu a nível nacional.

>  2018/2019.  Escola vencedora ab-
soluta com 9 140 quilos. 

>  2019/2020. Escola campeã nacio-
nal com a recolha de 20 610 quilos 
de REEE.

Reciclagem, reutilização 
e consciencialização

O Município de Serpa definiu há 
muito a sustentabilidade ambiental 

Ponto de colocação na Escola Secundária

Ação de sensibilização sistema  PAYT

Disponibilização de Big Bags
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como uma das suas prioridades, concretizando 
um conjunto de projetos e ações, como a melhoria 
da eficiência energética dos edifícios municipais, 
o aumento do volume de reciclagem de resíduos, 
a abolição do uso de glifosatos no controlo de 
infestantes, entre tantas outras medidas. 

Francisco Godinho, vereador da Câmara Muni-
cipal de Serpa com o pelouro do ambiente, con-
sidera que o mais importante é que as ações de-
senvolvidas consigam ter o maior impacto possível 
no ambiente, e embora Serpa seja um concelho 
pequeno, as ações que tem vindo a desenvolver 
são deveras importantes, quer para a preservação 
do meio ambiente, quer para a adoção de novos 
hábitos na população. 

“No sentido de sensibilizar os mais novos, o públi-
co escolar, para a reciclagem, temos feito algumas 
ações nas escolas, com os técnicos de ambiente da 
autarquia, nomeadamente oficinas e ações de sen-
sibilização”, sublinha. 

O ano passado, juntamente com a Resialentejo, 
parceiro do Município na questão dos resíduos, de-
senvolveu-se a ação “Do lixo se faz música”, e “as 
crianças das nossas escolas ficaram a perceber que 
qualquer objeto pode ser reutilizado, e dar-lhe ou-
tra utilização, aos mais variados níveis.” 

Para um público mais amplo, o vereador destaca 
a realização das Jornadas da Biodiversidade, “que 
são uma forma de promovermos e darmos a conhe-
cer a biodiversidade que existe no nosso concelho, 
que será tanto maior quanto menor a poluição das 
águas e dos solos”.  A exposição “Lixo marinho – um 
problema global”, esteve patente em maio e junho 
de 2019, alertando para a quantidade de lixo que vai 
parar aos mares.

“Colaboramos com o agrupamento de escolas no 
projeto Escola Eletrão, quer no transporte, quer de 
uma forma mais geral, sensibilizando os munícipes 
para a questão da reciclagem e da preservação do 
meio ambiente.”

Para além das iniciativas desenvolvidas em par-
ceria, o Município implementou, desde o início do 
ano, o sistema de recolha de resíduos porta a porta, 
no centro histórico de Serpa, que tem vindo a cres-
cer gradualmente, e a contribuir bastante para os 
resultados globais do volume de reciclados, sendo 
que nos primeiros quatro meses de 2020 o volume 
foi equivalente à totalidade do ano de 2019. A autar-
quia realiza a “recolha de monos, recolha seletiva, 
recolha de cartão e plástico, em Serpa e em algu-
mas freguesias do concelho, sendo nosso objetivo 
passar a recolher em todo o concelho, no comércio 
e junto da população.”

Monda térmica e mecânica 
No âmbito da política de proteção ambiental que 

tem vindo a seguir, o Município de Serpa tem pro-
curado alternativas ao uso de herbicidas, nomeada-
mente aos glifosatos. 

As ervas indesejadas são agora combatidas com 
recurso a roçadoras, a uma máquina de monda tér-
mica e à aplicação de um produto biológico, inova-
dor, com o intuito de tornar viável esta opção ecoló-
gica e sustentável. 

Embora existam informações contraditórias so-
bre o uso do glifosato, o Município de Serpa decidiu 
abolir a sua utilização como forma de prevenção. 
“Em termos ambientais, preferimos ver as nossas 
ruas com algumas ervas, mas em termos de saúde 
estarmos alinhados com aquilo que são as orienta-
ções da Organização Mundial de Saúde, bem como 
outras organizações que estão no terreno”, defende 
Francisco Godinho. 

Exposição sobre o Lixo Marinho que esteve patente no Cineteatro Municipal de Serpa entre maio e junho de 2019

Ação “Do lixo se faz música” no Jardim Municipal de Serpa

Máquina de monda térmica em funcionamento Combate às ervas indesejadas com recurso a roçadoras

Alunos do agrupamento n.º 2, no Rock in Rio em Lisboa Recolha seletiva no Centro Histórico de Serpa



10 | Serpa Informação | agosto 2020

cultura
Etnografia no Concelho de Serpa 
- Registos da Tradição Oral

A Ceifeira marçana
Existem marcas da nossa cultura, 

material e imaterial, que são fonte de 
riqueza e aprendizagens sobre tantos 
aspetos. Também é com base nestes 
que construímos a nossa identidade. A 
ceifeira marçana representava um títu-
lo de autonomia que o tempo apagou. 
Resta a memória.

A imagem apresenta o traje da cei-
feira marçana usado em Serpa. Porém, 
os trajes usados no concelho demarca-
vam-se uns dos outros principalmente 
através das cores, sendo essa particu-
laridade que identificava a origem dos 
grupos de trabalho. 

Por volta dos 11 ou 12 anos, as rapa-
rigas começavam a aprender os traba-
lhos do campo. As jovens marçanas, 
sem qualquer experiência no primeiro 
dia de trabalho, eram colocadas junto 
de uma mulher mais velha, que usual-
mente era denominada de madrinha. 
Era ela que acompanhava as “noviças”, 
e lhes ensinavam os preceitos do tra-
balho, as hierarquias, e as posturas 
adequadas, que, culturalmente, eram 
bastante rígidas. A pequena ceifeira 
começava por ganhar confiança com a 
madrinha que lhe transmitia os saberes, 

e muitas vezes os alertas eram transmi-
tidos apenas através do olhar. 

No último dia de faina, as jovens eram 
coroadas pela madrinha. No chapéu, 
era colocado uma armação feita de 
hastes de oliveira, composta com fitas 
de cores garridas, flores do campo, es-
pigas de trigo e papoilas.

Composição do traje: 
> Chapéu, pequeno de copa redonda e 

aba curta
> Armação para coroa enfeitada 
> Camisola de chita de cores claras 
> Saia de riscado ou gorgorina, ligeira-

mente abaixo do joelho
> Cordão, que serve de cinto
> Avental, a quatro dedos da bainha da 

saia
> Meias pretas 
> Lenço para a cabeça, cinza de riscas 

pretas e brancas muito finas
> Xaile de lã preto 
> Taleigo
> Botas altas de trança a apertar 
> Foice/canudos (instrumentos de tra-

balho) 

Texto: Recolha da tradição oral.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Fichas de jogo”

Estas peças com forma de pequenos discos são 
reaproveitadas a partir de fragmentos de cerâmicas, 
sobretudo tampas e fundos, que foram afeiçoadas 
nas fraturas para lhes conferir a forma final. 

Seriam utilizadas, como “fichas” em jogos de ta-
buleiro, muito populares durante o período romano, 
sendo estes exemplares provenientes da villa roma-
na da Cidade das Rosas. 

Apesar de não se terem encontrado os tabuleiros 
de jogo, que poderiam ser em pedra ou em materiais 
perecíveis como a madeira, sabe-se que os romanos 
tinham diversos jogos de tabuleiro como o Jogo do 
Soldado, ou Ludus Latrunculorum, que era muito po-
pular entre os soldados. Este era um autêntico jogo 
de estratégia militar, funcionando o tabuleiro como 
um campo de batalha onde se moviam as peças (de 
pedra ou cerâmica) que correspondiam a soldados. 
Mas de época romana conhecem-se outros jogos 
como o Tabula – Duodecim Scripta ou Jogo dos Doze 
em Linha, do qual viriam a surgir outras variantes, ou 
o Jogo do Moinho, que se tornaria mais comum du-
rante a dominação muçulmana, mas do qual se co-
nhecem alguns tabuleiros em território português, 
atribuídos à época romana. 

Em Serpa não se descobriram, até ao momento, ta-
buleiros de jogo romanos, mas conhecem-se diver-
sos outros de época medieval e moderna, inscritos 
em degraus de cruzeiros e igrejas. 

Museu Municipal de Arqueologia 

“Fichas de jogo”, Época Romana. 

Provenientes do sítio arqueológico Cidade das Rosas (Serpa, 
Salvador e Santa Maria).
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cultura

ERT promove Caminhos de Santiago

Anjos em Serpa
No passado dia 24 de junho, Nelson 

e Sérgio Rosado, Embaixadores do 
Alentejo, estiveram em Serpa, junta-
mente com o presidente da ERT – Enti-
dade Regional de Turismo do Alentejo 
e Ribatejo, Ceia da Silva, onde foram 
recebidos pelo autarca serpense, 
Tomé Pires.

Com o objetivo de promover o inte-
rior da região, os embaixadores per-
correram mil quilómetros em bicicleta, 
ao longo de dez dias, dando a conhe-
cer os locais por onde passaram, des-
tacando o património cultural, paisa-
gístico e edificado, bem como a oferta 
hoteleira e a restauração da região.

Esta iniciativa integra a publicitação 
do projeto turístico Caminhos de San-
tiago, Alentejo e Ribatejo.

Salvaguarda do património arqueológico

Protocolo assinado

A Câmara Municipal de 
Serpa e a Direção Re-

gional de Cultura do Alentejo 
formalizaram um protoloco de 
colaboração para a salvaguar-
da e proteção do património 
arqueológico no âmbito dos 
processos agrícolas.

A crescente transformação 
do território devido às práticas 
agrícolas intensivas tem gera-
do diversas preocupações ao 
município, nomeadamente nos 
possíveis impactos negativos 
sobre a preservação do patri-
mónio arqueológico do conce-
lho de Serpa. 

O presente protocolo pre-
tende garantir uma melhor 

articulação e cooperação en-
tre as entidades com compe-
tências na matéria, através de 
uma ação preventiva mais efi-
caz para evitar danos sobre o 
património arqueológico que 
possam decorrer das práticas 
agrícolas em modo intensivo, 
e simultaneamente potenciar 
uma ação pedagógica junto 
das populações. 

A Câmara Municipal de Serpa 
passará a enviar à Direção Re-
gional de Cultura do Alentejo 
todas as informações emitidas 
de pedidos de enquadramento 
em Plano Diretor Municipal em 
matéria de arqueologia no âm-
bito de processos agrícolas, de 

modo a possibilitar um acom-
panhamento e fiscalização de 
maior proximidade e rigor. 

O protocolo inclui também a 
partilha de informação técnica 
por parte da Direção Regio-
nal de Cultura do Alentejo, de 
modo a permitir uma constante 
atualização e equiparação das 
bases de dados sobre sítios ar-
queológicos do concelho. 

Encontra-se também estipu-
lada a cooperação entre ambas 
as entidades para a promoção 
conjunta de ações de formação 
e sensibilização junto das co-
munidades sobre a importância 
da proteção e salvaguarda do 
património arqueológico.

No dia 8 de julho realizou-se, em Cuba, o 
programa televisivo do concurso 7 Maravi-
lhas da Cultura Popular, onde se revelaram 
quais os patrimónios do distrito de Beja que 
passaram para a próxima fase. A votação, que 
teve início a 28 de junho, terminou neste dia.

Hugo Bentes, padrinho da candidatura de 
Serpa, e o presidente do Município falaram 
de Cante, Património Cultural Imaterial da 
Unesco desde 2014 e candidato a Maravilha 
da Cultura Popular que obteve o terceiro lu-
gar na tabela de posições dos 7 patrimónios 
candidatos.

Esta candidatura, promovida pela Casa do 
Cante de Serpa, na categoria Músicas e Dan-
ças, pretendeu evidenciar esta manifestação 
cultural enquanto afirmação distintiva do 
concelho, contando com o apoio do Municí-
pio de Serpa.

7 Maravilhas da 
Cultura Popular
Cante 
a concurso
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obrigatórias
MOÇÃO
Pela regulamentação do direito ao su-
plemento de insalubridade, penosida-
de e risco para os trabalhadores das 
autarquias locais
A Assembleia Municipal de Serpa, reu-
nida no dia 30 de junho de 2020, ma-
nifesta o seu apoio e agradecimento a 
todos os que, em resposta às necessi-
dades resultantes da pandemia, esti-
veram e continuam na linha da frente, 
designadamente os profissionais de 
saúde, bombeiros e os nossos traba-
lhadores das autarquias locais, entre 
os muitos outros que diariamente tra-
balham para que todos estejamos mais 
seguros e nada, dentro do possível 
nos falte. Ainda irá ser feito o balanço 
das consequências terríveis para mui-
tas famílias que perderam empregos e 
rendimentos e vivem com enormes di-
ficuldades. Agora, o tempo continua a 
ser de combater este vírus com todos 
os cuidados, com a consciência de que 
não podemos parar de viver e trabalhar 
embora com as condições possíveis 
em cada momento.
A Assembleia Municipal vem, como 
os exemplos da realidade dos nossos 
dias bem demonstraram em matéria de 
condições de trabalho, exigir que o go-
verno ultrapasse a omissão legislativa 
que existe desde o Decreto-Lei 184/89, 
ou seja com mais de 20 anos, e regula-
mente e permita a aplicação e o paga-
mento das compensações devidas aos 
trabalhadores em suplemento remune-
ratório, 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 natu-
reza das funções exercidas. Natural-
mente que, sem prejuízo da reposição 
das compensações relativas a duração 
e horários de trabalho adequados, de 
acréscimo de dias de férias e de be-
nefícios para efeitos de apresentação, 
conforme eram previstos pelo De-
creto-Lei nº 53-A/98, de 11 de março, 
garantindo condições mais favoráveis 
aos trabalhadores, exigimos que, no 
imediato, seja aplicado o suplemento 
remuneratório por trabalho executado 

em condições de risco, penosidade e 
insalubridade.

Moção apresentada pelos eleitos da 
CDU e aprovada, por maioria, com as 
abstenções dos eleitos do PS e Coliga-
ção PSD/CDS e os votos a favor dos elei-
tos da CDU

MOÇÃO
Medidas necessárias e urgentes de 
apoio às Micro, Pequenas e Médias 
Empresas

A situação de pandemia que o País en-
frenta obrigou a responder, em primei-
ro plano, ao grave problema de saúde 
pública. Contudo, outros problemas 
se colocam como a degradação da 
situação económica e social, desig-
nadamente no que respeita às micro, 
pequenas e médias empresas, que 
constituem 99 % do tecido empresarial 
português.
No nosso concelho a quase totalida-
de da dinâmica empresarial tem por 
base as micro, pequenas e médias 
empresas. Numa economia local que 
apresenta enormes fragilidades a crise 
instalou-se e é transversal aos múlti-
plos setores de atividade desde a res-
tauração ao alojamento, à construção 
civil e limpeza, do pequeno comércio, 
aos feirantes, à reparação automóvel, 
dos cabeleireiros e barbeiros, às este-
ticistas, aos ginásios, dos táxis, às artes 
e espetáculos, à prestação de serviços 
contabilísticos, entre tantas outras. 
Neste momento muitos pequenos em-
presários e as suas famílias vivem uma 
situação de grande aflição. 
Desde a emergência de saúde pública 
à escala internacional que se traduziu, 
designadamente, na classificação do 
COVID 19 como uma pandemia, foi es-
tabelecido pelo governo um alargado 
conjunto de medidas de contenção da 
atividade económica e social com vista 
a prevenir a transmissão da doença. 
Estas medidas conduziram à suspen-
são da atividade por parte de muitas 
micro, pequenas e médias empresas, o 
que por sua vez se traduziu na quebra 

abrupta de entrada de receitas man-
tendo estas empresas, no entanto, as 
suas obrigações fiscais e outras. 
Um Governo que ditou desta forma o 
encerramento em definitivo de muitas 
empresas e colocou em graves dificul-
dades outras. É gritante o abandono de 
todos aqueles que contribuem há anos 
e agora foram esquecidos.
As medidas adotadas pelo Governo 
têm sido limitadas e insuficientes para 
os problemas com que estas empresas 
se defrontam, apresentando critérios 
de elegibilidade desajustados às espe-
cificidades deste tecido empresarial o 
que, a manter-se, pode levar à falência 
de muitas empresas.
Milhares de sócios-gerentes ficaram 
de fora dos critérios definidos pelo Go-
verno, de forma escandalosa. Apesar 
da aprovação de uma lei que reporia 
a mais elementar justiça e que o Pre-
sidente da Republica, em entendimen-
to com o Governo vetou, vetando não 
a Lei, mas o direito à proteção social a 
quem possui longas carreiras contribu-
tivas.
São já conhecidos os grandes núme-
ros dos cenários de evolução pós-CO-
VID-19 da economia nacional e interna-
cional elaborados por várias agências 
nacionais e internacionais. Para Portu-
gal, as estimativas da quebra da ativi-
dade económica apontam para que se 
observe nos próximos dois anos, uma 
redução da atividade económica supe-
rior aos níveis de redução de atividade 
ocorridos no decurso da crise interna-
cional de 2008-2009. 
Num território como o nosso quem será 
mais uma vez chamado a reconstruir 
a economia local serão os pequenos 
empresários, que não usufruindo dos 
benefícios dados às grandes empresas 
nem dos privilégios da banca, irão con-
tinuar a desenvolver as suas atividades 
mantendo a dinâmica do concelho e 
combatendo a desertificação.
Mesmo em fase de desconfinamento 
progressivo, é expectável que os pro-
blemas de sobrevivência económica e 
empresarial sentidos pelas micro, pe-
quenas e médias empresas se acen-
tuem e se prolonguem com resultados 
que poderão ser brutais no domínio do 

desemprego e da destruição de capa-
cidade produtiva. 
É, pois, fundamental, criar políticas na-
cionais que de forma robusta e ampla, 
venham de encontro às características 
deste tecido empresarial, do ponto de 
vista social, económico e organizacio-
nal.
Assim, a Assembleia Municipal de Ser-
pa reunida a 30 de junho de 2020, de-
cide recomendar ao Governo, para que: 
1. Sejam adotadas medidas urgen-
tes, designadamente, no domínio dos 
apoios financeiros ao funcionamento 
das micro e pequenas empresas, no-
meadamente, com a criação de um 
Fundo Público de Apoio à Tesouraria 
e à Recapitalização com taxas de juro 
nulas e com um período de carência 
alargado; 
2. Sejam adotadas medidas urgentes 
de compensação e apoio dirigidas aos 
sócios gerentes, com carreira contribu-
tiva para a Segurança Social, das micro 
e pequenas empresas, com um volume 
de faturação anual inferior a, pelo me-
nos, 250 000 euros; 
3. O Governo crie, com a máxima ur-
gência, um Gabinete de Apoio directo 
às Micro e Pequenas Empresas.
4. Dinamização imediata do investi-
mento público, previsto no Orçamento 
de Estado, contrariando efeitos da con-
tracção do mercado interno. 
5. Proceda com urgência à adapta-
ção às circunstâncias atuais do DL 
nº12/2013, de 25 de Janeiro (regime ju-
rídico de proteção na eventualidade de 
desemprego de natureza contributiva) 
para os casos de encerramento (sem 
razões fraudulentas) das micro, peque-
nas e médias empresas; 
6. Proceda à eliminação do Pagamento 
por Conta (PPC) do presente ano (2020) 
e liberte célere, os reembolsos do IVA, 
IRC e IRS; 

Serpa, 30 junho de 2020

Moção apresentada pelos eleitos da 
CDU e aprovada, por maioria, com 8 vo-
tos contra dos eleitos do PS, a absten-
ção do eleito da Coligação PSD/CDS e 
15 votos a favor dos eleitos da CDU. 

n

Covid 19
C O R O N A V I R U SUSE MÁSCARA - Por si, por todos!

Portador de Covid 19 Probabilidade de contágio

5 %

Portador de Covid 19 Probabilidade de contágio

1,5 %

Portador de Covid 19 Probabilidade de contágio

70 %



agosto 2020 | Serpa Informação | 13

Limpeza de bermas e valetas

Manutenção da rede viária
A Estrada Municipal 517, que liga Serpa a Vale de Vargo, está 

a ser alvo de trabalhos de limpeza de bermas, valetas e corte 
de ervas. 

Este trabalho é feito de forma constante em todas as estradas 
e caminhos municipais do concelho, de forma a conservar o pa-
vimento, garantindo a todos os utilizadores melhores condições 
de circulação e segurança. 

Francisco Godinho, vereador do Município, esclarece que 
este trabalho contribui para a preservação da faixa de roda-
gem, e que devido à extensão do concelho são vários quiló-
metros de estradas e caminhos a manter, o que implica que os 
serviços da Rede Viária estejam “constantemente em atuação, 
representando um investimento significativo de largos milha-
res de euros anuais”. 

“Por vezes os munícipes não conseguem ter noção do inves-
timento realizado na manutenção das vias de comunicação das 
diferentes localidades”, admite, sublinhando que “quando a ex-
tensão é de grande envergadura, a autarquia opta por fazer por 
empreitada, com empresas prestadoras de serviços”.

obras
Concelho

Limpeza de linhas de água

O Município de Serpa 
está a realizar a limpe-

za de linhas de água em todo 
o concelho, uma exigência da 
APA – Agência Portuguesa do 
Ambiente.

Francisco Godinho, vereador 
responsável, refere que “esta-
mos a tentar dar cumprimen-
to da melhor forma, apesar 
de não ser um serviço fácil, e 
nesta época torna-se particu-
larmente complexo, quer pelo 
calor que se faz sentir quer 
pela exigência que implica.”

Contudo este é o período 
regulamentar para o fazer, e 

decorre até meados de se-
tembro, visto que tem de ser 
realizado em alturas especifi-
cas do ano, devido quer à ni-
dificação de espécies quer a 
outros fatores.

O Município alugou um 
equipamento para o efeito, e 
iniciou pela “linha de água da 
zona Industrial de Serpa, que 
pela sua extensão, e pela pro-
ximidade dos armazéns é mais 
exigente, mas temos peque-
nos troços em todo o conce-
lho, nos quais iremos inter-
vir seguidamente”, esclarece 
Francisco Godinho.

Todas as linhas “estão li-
cenciadas e são devidamen-
te acompanhadas pela APA”, 
sublinha o autarca, destacan-
do que estamos a tentar ser 
o mais produtivos possível, 
“para que ano após ano o tra-
balho venha a ser facilitado 
e controlado, permitindo de 
futuro fazer apenas interven-
ções de manutenção”.

Estas intervenções permi-
tem que o escoamento das 
águas se faça melhor e não 
coloque em risco populações 
ou terrenos.

n

Vários caminhos rurais, na zona de Vila Nova 
de São Bento, encontram-se a ser beneficiados. 

A intenção da autarquia é que o mesmo pro-
cesso se realize em todas as freguesias e loca-
lidades do concelho, num sistema de rotativida-
de. Recentemente foram intervencionados os 
caminhos da zona da Neta e de Vale Côvo, onde 
é difícil o acesso á água, necessária para realizar 
a intervenção, pelo que se optou por deixar essa 
zona e retomar no inverno. De seguida a equipa 
de trabalho irá operar em A-do-Pinto e depois 
em Vila Verde de Ficalho. 

Desde o início do mandato a Câmara Municipal 
requalificou aproximadamente 80 quilómetros 
de caminhos agrícolas, e estima que até ao final 
do mesmo atinja os 100 quilómetros de cami-
nhos intervencionados. 

O vereador responsável do pelouro, Francisco 
Godinho, clarifica que “são considerados priori-
tários em termos de arranjos os caminhos mu-
nicipais, primeiramente, seguidos daqueles que 
integram os circuitos de transportes escolares e 
por fim os particulares.” 

O eleito explicou que há uma lista de pedidos 
de particulares, a que a Câmara responde se os 
proprietários colaborarem, quer no fornecimento 
de terra, quer no fornecimento de água. 

O Município “faz, e com todo o gosto, atenden-
do a que é benéfico para as populações”, mas 
“os órgãos centrais, nomeadamente o Ministério 
da Agricultura, também tem responsabilidade e 
não faz absolutamente nada, chegando todos 
os pedidos ao Município, cujos meios que tem à 
disposição são insuficientes”.

Não se trata de trabalhos meramente esté-
ticos, e muitas vezes implicam a realização de 
uma caixa em brita, seguida da colocação de 
uma camada de saibro para fazer o isolamento, 
evitando que em caminhos argilosos a mesma 
venha ao de cima e torne o caminho intransi-
tável, mantendo-se em condições durante um 
maior período.

“O sistema de rotatividade materializa-se em, 
aproximadamente, dois meses em cada fregue-
sia, para que no decorrer do ano consigamos 
passar por todas as freguesias, e ao longo de um 
mandato fazê-lo ao menos três vezes, para que 
possamos fazer requalificação e tornar os cami-
nhos transitáveis”, remata o vereador.

80 Quilómetros 
intervencionados
Caminhos 
beneficiados
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obras 
Serpa

> Zona Sul – conclusão das infraestruturas elétricas e 
arranjos exteriores

> Pintura de muros e edifícios municipais

Vale do Poço

> Passadiços do Pulo do Lobo – construção

Foi aprovado, em reunião de Câmara 
realizada no dia 8 de julho, o projeto 
do Campo de Jogos, Parque Radical, 
Parque Calistenia, estrutura de en-
sombramento do Parque Infantil e ar-
ranjo paisagístico, a levar a efeito no 
recinto do Centro Escolar de Serpa. Os 
trabalhos têm um valor estimado de 
cerca de 425 mil euros. 

Este projeto inclui a construção de 
um Campo de Jogos com bancada 

que, para além das modalidades ha-
bituais de futebol e andebol, irá con-
templar ainda dois campos de bas-
quetebol. 

O parque radical, que irá contemplar 
uma parede e estrutura de escalada, 
trampolins e uma estrutura de apoio, 
é ainda constituído por um salão poli-
valente composto por duas salas para 
a prática de variadas atividades des-
portivas. 

Centro Escolar de Serpa

Aprovada a criação 
de campo de jogos

O projeto de requalificação do par-
que infantil e construção de um mini-
campo desportivo, na Escola Básica 
Integrada e Jardim de Infância de Va-
les Mortos, foi aprovado em reunião de 
Câmara, realizada no dia 8 de julho. 

A intervenção prevista consiste na 
ampliação da área do parque infantil, 
substituição do revestimento do piso, 
substituição dos equipamentos e cria-

ção de uma caixa de areia. Sobre esta 
área, a colocação de uma cobertura 
para ensombramento em tela. 

A criação de um minicampo despor-
tivo, dotado de condições de uso poli-
valente e destinado à prática despor-
tiva também está contemplada neste 
projeto.

Os trabalhos têm valor estimado em 
77.700 euros. 

Parque infantil de Vales Mortos

Requalificação aprovada

O Município de Serpa encontra-
-se a proceder à limpeza dos 

recintos escolares das Escolas Básica 
Integradas do concelho. 

As intervenções incluem o corte de 
infestantes, salvaguardando a vege-
tação autóctone e ornamental exis-
tente, e a limpeza junto às vedações, 
no interior, bem como no exterior, de 

uma faixa de aproximadamente 50 
centímetros. 

Realizadas três vezes ao longo do 
ano, nas EBI de Serpa, de A-do-Pinto, 
Vila Nova de São Bento, Vale de Vargo, 
Vila Verde de Ficalho, Brinches, Pias e 
Vales Mortos, representam um investi-
mento de cerca de 16 500 euros. 

n

Investimento de 16 mil euros

Limpeza nas escolas
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> Colocação de candeeiros no 
estacionamento do Parque Desportivo

Vale de Vargo

> Estrada Municipal 517 – limpeza da 
passagem hidráulica, das bermas e corte 
de ervas

> Colocação de portinholas

A-do-Pinto 

> Loteamento Cabeça de Azinho – limpeza 
de resíduos

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

Brinches
> Tampas de saneamento – conclusão da 

reparação

> Caminho Municipal 518 – conclusão da 
reparação de passagem hidráulica e 
limpeza

Pias
> Ramais de saneamento na ZAE

Vila Verde de Ficalho
> EM 522 - Limpeza e corte de ervas nos 

acessos, bermas e manutenção

Vila Nova de São Bento
> Caminhos - manutenção 

> Sinalética horizontal –  pintura

> Iluminação pública – substituição de 
luminárias no Largo da Junta

______________________________________________

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 agosto realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 19, 
em Vale do Poço, em lugar a designar 
posteriormente, 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 07 | Farmácia CENTRAL
08 a 14 | Farmácia SERPA JARDIM
15 a 21  | Farmácia CENTRAL
22 a 28 | Farmácia SERPA JARDIM
29 a 31 | Farmácia CENTRAL

> Apoio à União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo na 
colocação de bancos e lancil junto à 
Igreja



PUBLICAÇÃO MENSAL | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Diretor Tomé Alexandre Martins Pires 

Redação, Edição, Design e Paginação Serviço de Informação, Comunicação e Imagem - Câmara 
Municipal de Serpa, Praça da República s/n. 7830-389 Serpa

Propriedade Câmara Municipal de Serpa, contribuinte n.º 501112049, Praça da República s/n. 7830-
389 Serpa Telefone 284 540 100 Fax 284 544 721 Tiragem 10 000 exemplares 

Depósito Legal 368421/13 Impressão REGISET, S.A, Quinta Gonçalo José, Armazém Industrial n.º 2, 
lote 3 - Baixa de Palmela 2900-396 Setúbal e-mail sici@cm-serpa.pt 

Publicação anotada na ERC Estatuto Editorial publicado no site do Município em www.cm-serpa.pt


