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notícias
ANMP

Serpa 
representada

Teve lugar nos passados dias 11 e 12 de de-
zembro, em Aveiro, o XXV Congresso da As-
sociação Nacional de Municípios Portugue-
ses, que elegeu os novos órgãos diretivos. 
João Efigénio Palma, Presidente da Câmara 
Municipal, Tomé Pires, presidente da Assem-
bleia Municipal e António Moita, presidente 
da Junta de Freguesia de Pias, eleito na As-
sembleia Municipal, representaram o conce-
lho de Serpa. João Efigénio Palma foi eleito, 
enquanto suplente, para o Conselho Geral.

De referir que a autarca de Matosinhos, 
Luísa Salgueiro, foi eleita presidente do Con-
selho Diretivo da ANMP. 

Durante o mês de dezembro esteve em funcio-
namento (e vai manter-se durante este mês de ja-
neiro) o Centro de Vacinação de Serpa, instalado 
no Salão Polivalente do Parque de Feiras e Exposi-
ções da cidade. Este centro volta a ocupar as insta-
lações do Salão Polivalente (funcionou no Pavilhão 
Carlos Pinhão), depois de se ter verificado a neces-
sidade de aumentar a número de vacinações.

No decurso do passado mês estiveram também 
em funcionamento mais quatro centros, nas loca-
lidades de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São 
Bento, Vale de Vargo e Pias. A montagem destes 
novos centros (nos pavilhões polivalentes das lo-
calidades) coube à autarquia, mas o funcionamen-
to é definido pela Unidade Local de Saúde do Bai-
xo Alentejo.

A reativação dos centros nestas localidades foi 
solicitada à autarquia por parte da Unidade Local 
de Saúde do Baixo Alentejo, justificando este pedi-

do com a necessidade de aumentar o número de 
vacinas administradas e alargar a área de vacina-
ção a todo o concelho, facilitando o acesso a todos 
os munícipes, solicitação essa a que a autarquia 
prontamente acedeu.

À Câmara Municipal de Serpa coube toda a lo-
gística de montagem e financiamento dos centros, 
bem como o apoio por parte de técnicos do Servi-
ço Municipal de Proteção Civil, cabendo à Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo a gestão de todo 
o processo de vacinação.

Apesar de a responsabilidade da saúde (e con-
sequentemente da vacinação) estar a cargo do 
Ministério da Saúde, sendo esta uma responsa-
bilidade do Estado Central, a autarquia tem vindo 
a participar e a financiar este processo, tendo em 
conta que, num momento de crise pandémica, aci-
ma de tudo, deve ser considerado o bem-estar e a 
saúde da população. 

Centros de vacinação

Vacinação no concelho

Numa altura em que o número de casos po-
sitivos à Covid 19 está a subir no nosso País, 
no distrito de Beja e no concelho de Serpa, e 
num momento em que se define como priori-
dade a vacinação e a testagem, como medi-
das de mitigação da propagação da doença, o 
Executivo da Câmara Municipal de Serpa con-
gratula as farmácias de Serpa e de Beja que, 
recentemente aderiram à disponibilização, de 
forma gratuita, de testes rápidos de antigénio 
à Covid 19, no âmbito de uma medida definida 
pelo Governo. 

A situação anterior e que vigorou até ao iní-
cio do mês de dezembro, descriminava ne-
gativamente o distrito de Beja, que sendo o 
maior distrito do País em área territorial, tem 
uma população envelhecida e com baixos re-
cursos, estava a ser excluída de uma impor-
tante medida de proteção da saúde pública, 
uma vez que, em 14 concelhos, apenas uma 
farmácia, localizada em Odemira, tinha ade-
rido à medida que permite que qualquer pes-
soa possa realizar até quatro testes à Covid 19, 
por mês e de forma gratuita.

Testes à Covid 19

Farmácias de Serpa 
com testes gratuitos

Vacinação continua a decorrer no concelho de Serpa, na foto, em Vale de Vargo

Reconhecimento 
do trabalho 

Museu 
do Cante

A Direção Regional de Cultura do Alentejo 
felicitou o Município de Serpa pelo trabalho 
desenvolvido no âmbito da candidatura do 
Centro Interpretativo do Cante, parte inte-
grante do novo Museu do Cante, nomeada-
mente a estreita colaboração e o empenho 
demonstrado. 

O Centro Interpretativo do Cante Alentejano 
representou um investimento elegível de 179 
991,55 euros, financiado pelo FEDER, no âm-
bito do Alentejo 2020, num total de 152 992,81 
euros, correspondente a 85 por cento do valor.

Este equipamento resulta da inscrição do 
Cante Alentejano como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, pela Unesco, em 
2014, sendo considerado nuclear na estraté-
gia de salvaguarda do Cante Alentejano. Pre-
tende-se que constitua um espaço educativo 
e interpretativo intergeracional que possibili-
te um maior conhecimento deste património, 
contribuindo para a sua valorização, e criando 
uma consciência da sua presença na história 
local, regional, nacional e global.

O Centro Interpretativo tem ainda como 
objetivos difundir local, regional, nacional e 
globalmente os princípios éticos de salva-
guarda e corresponsabilidade da Unesco e 
que deverão ser parte da matriz de ação das 
estratégias a desenvolver na região, em par-
ticular a valorização da diversidade cultural e 
biológica, bem como contribuir de forma ativa 
para a internacionalização da cultura e do pa-
trimónio português e, em particular, o deste 
território, potenciando o aumento de visitan-
tes na região.
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N 
este que é o primeiro 
Editorial do novo ano de 
2022, quero endereçar a 
todos os munícipes, aos 
seus familiares e a quem 

nos visita, um Bom Ano.
Se, por um lado, o agravamento da pan-

demia é uma situação com que teremos 
de saber lidar, por outro lado, temos de ter 
esperança de que tudo irá melhorar. Con-
tudo, as consequências económicas, so-
ciais e psicológicas continuam a ser moti-
vo de preocupação e de grande atenção, 
da nossa parte e da parte de todos. No en-
tanto, este facto não pode impedir que a 
nossa vida e o nosso trabalho continuem. 

Este ano de 2022 vai ser um ano impor-
tante nos passos para a concretização de 
muitos dos projetos previstos e que terão 
reflexo no desenvolvimento e qualida-
de de vida do concelho, como é o caso 
da nova Zona Industrial Agroalimentar de 
Serpa, do Centro Tecnológico Agroalimen-
tar do Alentejo, da requalificação da Es-
cola Secundária de Serpa, nas questões 
da eficiência no abastecimento de água, 
entre muitas outras áreas. 

O concelho de Serpa é também um con-
celho rico em Patrimónios, natural, cons-
truído e cultural. Esta é certamente uma 
área de intervenção, através da concre-
tização do projeto “Serpa Museu Aberto”, 
dotando todas as freguesias de espaços 
museológicos, que, além de preservar, 
para as gerações futuras, as vivências das 
nossas gentes, permitirá aos mais jovens, 
o conhecimento da vida das suas terras, 
ao mesmo tempo que será pólo de desen-
volvimento e atração, nomeadamente na 
área do turismo.

Estamos aqui para trabalhar para todos 
e com todos, com a prioridade de promo-
vermos um concelho forte, com dinâmica 
e qualidade de vida. Um concelho que 
marca!

EDITORIAL
ANO NOVO, 
ESPERANÇA 
RENOVADA 

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Parque Natural

Protocolo 
de cogestão assinado
Os municípios de Serpa 

e Mértola, bem como o 
Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas e o 
Fundo Ambiental, assinaram, 
no passado dia 10 de dezem-
bro, o protocolo para a co-
gestão do Parque Natural do 
Vale do Guadiana.

Na cerimónia participaram 
o Presidente da Câmara de 
Serpa, João Efigénio Palma, 
o seu homólogo de Mértola, 
Mário Tomé, a secretária-ge-
ral do Ambiente, Maria Ale-
xandra Carvalho, a diretora 
regional da Conservação 
da Natureza e Florestas do 
Alentejo, Olga Martins, e o 
secretário de Estado da Con-
servação da Natureza, das 
Florestas e do Ordenamento 
do Território, João Paulo Ca-
tarino.

A gestão partilhada esta-
rá a cargo de uma comissão 

composta pelos municípios 
de Mértola e Serpa, ICNF, de 
instituições de ensino supe-
rior e profissional, associa-
ções de defesa do ambiente, 
entre outros.

Para já, e com a assinatura 
deste protocolo, serão dis-
ponibilizados 100 mil euros, 
destinados a apoio técnico 
e operacional direcionado a 
atividades prioritárias de pro-
moção da cogestão no Par-
que Natural do Vale do Gua-
diana.

Neste encontro, que decor-
reu no auditório do Parque 
Natural do Vale do Guadiana, 
foi ainda apresentado o Re-
gulamento de Funcionamen-
to da Comissão de Cogestão 
e uma brochura de divulga-
ção da comissão de cogestão 
do Parque.

João Efigénio Palma, autar-
ca de Serpa, na ocasião, lem-

brou que “a região Alentejo e 
o Parque Natural do Vale do 
Guadiana deparam-se agora 
com novos desafios: a escas-
sez de recursos e as altera-
ções climáticas, que poten-
ciam fortemente o abandono 
da região por parte de po-
pulações e a não fixação de 
outras, o que leva ao inde-
sejável abandono de terras 
e campos de cultivo, com as 
nefastas consequências ao 
nível da erosão dos solos, de-
sertificação entre outras. Esta 
comissão de cogestão tem a 
partir de agora, com um re-
gulamento que rege o seu 
funcionamento, um papel de-
terminante para a região: de-
linear estratégias, encontrar 
soluções e contribuir para um 
Parque Natural e uma região 
mais capaz de combater os 
desafios futuros”.

n 

Assinado protocolo de cogestão do Parque Natural do Vale do Guadiana
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Trabalho de proximidade

Reunião com 
Juntas de Freguesia
O Executivo da Câma-

ra Municipal de Serpa 
convidou os executivos das 
Juntas e Uniões de Freguesias 
do concelho para uma reunião 
de apresentação, que se reali-
zou no passado dia 30 de no-
vembro, no Salão Nobre do Edi-
fício dos Paços do Concelho.

O Presidente da autarquia, 
João Efigénio Palma agrade-
ceu a presença de todos os 
eleitos, mostrou abertura para 
a realização de um trabalho 
de proximidade com as juntas 
de freguesia e apresentou os 
vereadores e as suas funções.

Os executivos das Juntas e 
Uniões de Freguesias foram 
informados de que em bre-
ve serão revistos os protoco-
los existentes entre estas e a 
Câmara, uma vez que foram 
transferidas novas competên-
cias para as autarquias locais 
por parte do governo central.

Os executivos das Juntas e 
Uniões de Freguesias mos-
traram disponibilidade para 
colaborar com a autarquia em 

várias matérias, aguardando-
-se agora o agendamento de 
reuniões periódicas entre es-
tas entidades.

Colocação de piso 

Obra na Rua dos Fidalgos

Teve lugar, no passado dia 7 
de dezembro, na Câmara Mu-
nicipal de Serpa, uma reunião 
com os moradores da zona da 
Rua dos Fidalgos, por forma 
a esclarecer o andamento da 
obra. No decurso da reunião 
foram sugeridas algumas solu-

ções para melhorar os acessos 
a esta zona intramuros.

A intervenção inicial, realiza-
da pelos serviços da autarquia, 
está terminada, e consistia na 
remodelação da rede de água e 
esgotos. Neste momento falta a 
colocação de calçada, que está 

a cargo de uma empresa. Este 
procedimento está ainda por 
realizar pois a entidade a quem 
foi adjudicado o serviço alega 
dificuldade na aquisição de ma-
teriais e mão-de-obra. Prevê-se 
que durante o mês de janeiro a 
obra tenha o seu início.

Novos corpos sociais 

Resialentejo  
A empresa intermunicipal Resialentejo – 

Tratamento e Valorização de Resíduos ele-
geu, no passado dia 22 de novembro, os no-
vos corpos sociais. 

Serpa está representada no conselho de 
administração, pela vereadora Odete Borra-
lho, enquanto vogal, ao lado de Rui Marreiros 
(Beja). Marcelo Guerreiro, presidente do Mu-
nicípio de Ourique, lidera este órgão.

A Resialentejo, criada em 2004, pela As-
sociação de Municípios Alentejanos para a 
Gestão do Ambiente (Amalga), é responsá-
vel pelo sistema de tratamento e valorização 
de resíduos sólidos urbanos indiferenciados 
de oito concelhos do Baixo Alentejo, desig-
nadamente Serpa, Moura, Beja, Almodôvar, 
Barrancos, Castro Verde, Mértola e Ourique, 
abrangendo uma área geográfica de 6 650 
quilómetros quadrados e cerca de 95 866 
habitantes.

Reunião de autarcas

Reunião com moradores sobre obra da Rua dos Fidalgos

ATLA

Eleitos novos 
corpos sociais

No dia 8 de novembro, realizou-se em Oli-
venza (Espanha), a Assembleia Intermunicipal 
Extraordinária da Associação Transfronteiriça 
do Lago Alqueva (ATLA), com vista à eleição 
dos novos órgãos sociais para o quadriénio 
2021-2025.

João Efigénio Palma, Presidente da Câmara 
Municipal de Serpa foi eleito vogal, ao lado 
de Rui Raposo (Vidigueira) e dos alcaldes dos 
Ayuntamentos de Alconchel, Óscar Díaz Her-
nández, e de Villanueva del Fresno, Ramón 
Díaz Farias. O autarca do Município de Portel, 
José Manuel Grilo, foi eleito presidente.

A mesa da Assembleia Intermunicipal, pas-
sa a ser presidida pelo alcaide de Olivenza, 
Manuel Gonzalez Andrade.

A ATLA promove a gestão territorial inte-
grada em torno do Lago Alqueva e integra 
os municípios portugueses de Alandroal, 
Barrancos, Moura, Mourão, Portel, Reguen-
gos de Monsaraz, Serpa, Viana do Alentejo e 
Vidigueira e os Ayuntamientos espanhóis de 
Alconchel, Cheles, Olivenza e Villanueva del 
Fresno.

n 
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Protocolo com o Município

Aquisição de ambulância 
No âmbito do protocolo 

firmado com a Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Serpa, a 
Câmara Municipal de Serpa 
comparticipou com um valor 
de 41 168 euros (valor sem 
iva) a aquisição de uma nova 
ambulância.

O novo equipamento vem 
reforçar os meios para pres-
tação de socorro e auxílio à 
população.

n 

Vila Nova de São Bento

Jardim de Infância recebe 
novo equipamento

A Câmara Municipal de Serpa 
adquiriu recentemente, mate-
riais para equipar três salas do 
Jardim de Infância de Vila Nova 
de São Bento. Um investimento 
de cerca de 4 200 euros que re-

sultou na aquisição de 28 mesas, 
77 cadeiras e vários módulos lú-
dico-didáticos.

Este investimento tem o intuito 
de proporcionar melhores condi-
ções de ensino e bem-estar às 

crianças e aos profissionais de 
educação, bem como moderni-
zar os estabelecimentos esco-
lares sob a responsabilidade da 
autarquia.

n 

Prevenção e segurança

Atividades 
suspensas 

O Município de Serpa suspendeu durante o 
mês de dezembro as atividades do programa 
Gente em Movimento (ginástica sénior, bóccia 
sénior, hidroginástica e natação sénior), bem 
como as aulas da Academia e das Oficina Sénior, 
devido à evolução da pandemia da Covid 19 no 
nosso concelho. 

A Autoridade Local de Saúde informou a autar-
quia que eram desaconselhadas a realização de 
todas as iniciativas que impliquem a deslocação 
e aglomeração de pessoas que não pertençam 
ao mesmo agregado, nos concelhos de risco 
Elevado e Muito Elevado, em que se integrava o 
concelho de Serpa, durante o mês de dezembro.

As aulas serão retomadas quando a situação 
epidemiológica o permitir. 

Vila Nova 
de São Bento

Casa Museu 
será realidade

Foi celebrado, no passado dia 11 de dezembro, 
em Vila Nova de São Bento, um protocolo entre a 
União das Freguesias de Vila Nova de São Bento 
e Vale de Vargo e Silvestre Raposo, no qual está 
prevista a criação da Casa Museu Silvestre Rapo-
so, reconhecido poeta e artista plástico, natural 
de Vila Nova de São Bento.

A Casa Museu irá nascer no antigo espaço in-
ternet da localidade, sendo que a União das Fre-
guesias irá realizar uma intervenção no espaço 
para que este receba com a maior dignidade 
possível as obras do autor, agora cedidas, me-
diante protocolo, à União das Freguesias. A Casa 
Museu albergará ainda obras de outros autores 
de renome nacional e internacional como: Al-
berto Gordillo, António Inverno, Alberto German, 
João Duarte, Armando Alves, Maria João Franco, 
Ricardo Paula e Virgílio Domingues, entre outros. 
O protocolo prevê ainda que Silvestre Raposo 
seja o diretor e programador deste novo espaço.

Novos módulos lúdico-didáticos

Casa Museu Silvestre Raposo será uma realidade

Município entregou nova ambulância
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No âmbito do Cante Fest 
2021, no dia 26, a Casa 

do Alentejo, em Lisboa, rece-
beu Cante interpretado pelo 
Grupo Coral Feminino Flores 
do Chança e pelo Grupo Coral 
“Os Arraianos” de Vila Verde 
de Ficalho. O vice-presidente 
da Câmara Municipal de Ser-
pa, Carlos Alves e o vereador 
Francisco Godinho participa-
ram no evento, juntando-se 
aos cantadores.

Realizou-se também uma 
visita à exposição de fotogra-
fia “Fotógrafos do Cante”, de 
Ana Baião, António Cunha, Fa-
brice Ziegler e José Serrano, 
inaugurada no dia 30 de outu-
bro e que ficou patente até 30 
de novembro. 

Devido ao agravamento da 
situação pandémica no con-
celho, as Rotas do Cante nas 
freguesias do concelho e na 
cidade de Serpa foram can-
celadas. 

No dia 27 de novembro, 
realizou-se no Cineteatro 

Municipal de Serpa a cerimó-
nia oficial, que o Município 
transmitiu em direto nas re-
des sociais, e que contou com 
as presenças da diretora Re-
gional de Cultura, Ana Paula 
Amendoeira, da etnomusicó-
loga Salwa Castelo-Branco, 
de vários eleitos da Assem-
bleia e da Câmara Municipal, 
e representantes de várias 
entidades.

O Presidente da autarquia, 
João Efigénio Palma, des-
tacou a importância da data 
para o Alentejo e para o povo 
alentejano, citando o profes-
sor João Mário Caldeira para 
sublinhar que “o Cante Alen-
tejano é uma expressão in-
teriorizada, onde as palavras 
dizem mais do que o que sig-
nificam”, representando parte 
importante na nossa cultura.

O Presidente enfatizou 
igualmente os avanços per-
tinentes “na salvaguarda, 
valorização e divulgação do 
Cante Alentejano”, que, “em 

ligação estreita com a gastro-
nomia, a cultura e a história, 
ganha uma força inequívoca, 
afirmando-se como fator de 
desenvolvimento e motor de 
novas dinâmicas”.

Seguiu-se o espetáculo 
“Elemento Árabe”, uma cria-
ção artística que juntou, ao 
“pastor alentejano, o Cante e 
a proximidade entre a cultu-
ra alentejana e o legado ára-
be”. Contou com a criação e 
participação de Ana Santos 
(violino e Kalimba), Ricardo 
Falcão (flauta de Tamborilei-
ro e percussões), Tó Zé Bexi-
ga (viola Campaniça) e Grupo 
Coral e Etnográfico da Casa 
do Povo de Serpa. O reper-
tório integrou temas originais 
criados em trabalho de resi-
dência artística, bem como 
temas do cancioneiro alente-
jano. O momento foi também 
transmitido nas redes sociais 
do Município e do Museu do 
Cante, como forma de levar 
mais longe a tradição.

Iniciativas em Serpa e Lisboa

CanteFest 2021

Grupo Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de Ficalho

Grupo Coral Feminino Flores do Chança Espetáculo “Elemento Árabe”

Participaram 15 caminheiros

Música clássica 

Espetáculo 
de Ano Novo

No dia 15 de janeiro, pelas 18.00 horas, o 
Cineteatro Municipal de Serpa irá acolher 
um espetáculo da Orquestra Clássica do Sul, 
dirigido pelo Maestro Rui Pinheiro. Serão in-
terpretadas obras de W. A. Mozart, L. Beetho-
ven, F. Schubert e J. Strauss II. 

A entrada gratuita, está sujeita a reserva 
prévia do bilhete através do telefone 284 540 
124 (Divisão da Cultura e Património do Muni-
cípio de Serpa).

A organização da iniciativa está a cargo 
do Município de Serpa e poderá ser sujeita 
a adiamento, consoante a evolução da situa-
ção pandémica. 

Transalentejo 
Walking Festival

Azenha 
da Ordem

No dia 28 de novembro decorreu, em Ser-
pa, um passeio pedestre onde se percorreu 
integralmente o Trilho da Azenha da Ordem 
(PR1 SRP). 

Os participantes, 15 caminheiros e dois 
guias da autarquia, deslocaram-se do Cine-
teatro Municipal de Serpa à Azenha da Or-
dem, onde puderam contemplar a beleza da 
paisagem envolvente. 

Organizado pela Câmara Municipal de Ser-
pa, promovido pela Turismo do Alentejo, ERT 
e apoiado pelo Turismo de Portugal, encer-
rou o Festival de Caminhadas Transalentejo 
Walking Festival, que decorreu durante todo 
o mês de novembro. 
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CPCJ de Serpa

Estendal dos Direitos 
A Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Serpa 
(CPCJ), associou-se, mais uma 
vez, à campanha nacional “Es-
tendal dos Direitos”, que cele-
brou, no dia 20 de novembro, o 
aniversário da Convenção so-
bre os Direitos da Criança. 

Associaram-se a esta cam-
panha, a CPCJ de Serpa e as 
escolas do concelho, que rea-
lizaram os estendais e traba-
lharam a temática dos Direitos 
da Criança. 

Esta iniciativa pretendeu 
sensibilizar, informar e alertar a 
comunidade em geral, e muito 
diretamente as famílias, para o 
respeito dos direitos e deveres 
de todas as crianças e jovens, 
permitindo um crescimento 
seguro e harmonioso. 

A Convenção sobre os Direi-
tos da Criança (CDC) foi ado-
tada, por unanimidade, pelas 

Nações Unidas, em 20 de no-
vembro de 1989, sendo que 
Portugal a ratificou em 21 de 
setembro de 1990. A CDC não 
é apenas uma declaração de 
princípios gerais, mas antes 
um documento que enuncia 
um amplo conjunto de direi-

tos fundamentais – os direitos 
civis e políticos, económicos, 
sociais e culturais – de todas 
as crianças, representando um 
vínculo jurídico para a promo-
ção e proteção eficaz dos di-
reitos e liberdades nela consa-
grados. 

notícias

No âmbito das comemora-
ções do Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência Contra 
as Mulheres, assinalado no dia 
25 de novembro, foram divulga-
dos vídeos alusivos, que conta-
ram com a participação de alu-
nos dos vários agrupamentos 
de escolas da região, e entre 
eles o Município de Serpa.

Os vídeos foram produzidos 
pela Moura Salúquia - Associa-
ção de Mulheres do Concelho 
de Moura, entidade gestora do 
Núcleo de Atendimento a Viti-
mas de Violência Doméstica de 
Beja (NAV), com a colaboração 
dos oito municípios parceiros, 
no âmbito do projeto AGIR. 

A Câmara Municipal de Serpa 
é um dos parceiros da Associa-
ção Moura Salúquia – Associa-
ção de Mulheres do Concelho 
de Moura, tendo firmado em 
2010, um protocolo para agilizar 

o trabalho em rede. Ao abrigo 
do mesmo o Município disponi-
biliza as instalações do Centro 
Social e Educativo de Serpa, an-
tigo Pólo 3, para atendimento de 
casos de violência doméstica, 
às quintas-feiras, após marca-
ção junto do NAV.

O protocolo contempla igual-
mente a colaboração do Muni-

cípio na organização de ações 
de sensibilização contra a vio-
lência doméstica, no âmbito 
da prevenção e erradicação da 
violência de género, para várias 
faixas etárias, e formação, facul-
tada pelo NAV, para os técnicos 
municipais que contactem com 
a problemática. 

n 

Dia Internacional

Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres

Creches e pré-escolar 

Dia do Pijama 
Este ano o Dia Nacional do Pijama foi cele-

brado no dia 22 de novembro. No concelho de 
Serpa aderiram à iniciativa cerca de 220 crian-
ças em idade de creche e pré-escolar, distri-
buídas por 15 salas.

As crianças que frequentam creches, jardins 
de infância e escolas de 1.º ciclo vestiram o pi-
jama para se associarem a uma grande cau-
sa, a de que uma criança tem direito a crescer 
numa família, de forma a promover o acolhi-
mento familiar de crianças e reduzir o número 
de crianças institucionalizadas.

No âmbito desta iniciativa, de participação 
gratuita, todas as salas aderentes receberam 
um kit educativo com materiais para apoiar a 
realização da iniciativa, que incluiu a oferta de 
um livro infantil ilustrado de grande formato. A 
Missão Pijama é uma iniciativa e marca regis-
tada da Mundos de Vida e faz parte da Missão 
Pijama.

CPCJ e escolas do concelho assinalaram a data

Participaram 220 crianças do concelho

Loja Social 

Recolha 
roupa

A Loja Social de Serpa tem a decorrer uma 
campanha de recolha de roupa e calçado de in-
verno para bebé, criança e jovem. Paralelamen-
te, de modo a suprir as necessidades do tempo 
frio, decorre a recolha de agasalhos, designada-
mente lençóis, mantas e cobertores. 

As doações podem ser entregues na Loja So-
cial de segunda a sexta-feira, entre as 9.00 h e 
as 12.30 h e as 14.00 h e as 17.30 horas.

n 
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entrevista
João Efigénio Palma em entrevista

“Queremos ter um concelho cada vez melhor para viver”
Depois de tomar posse em meados de outubro, João Efigénio 

Palma é o novo Presidente da autarquia de Serpa. Em entre-
vista ao Serpa Informação, dá conta de como irão correr os próximos 
quatro anos. Para já, a marca que quer imprimir é trabalhar para que 

o concelho de Serpa seja, cada vez mais, um sítio melhor para viver. 
“Vamos estar cá, para trabalhar, disponíveis para ouvir os munícipes 
que queiram colaborar connosco, sempre abertos a propostas e su-
gestões”, destaca o autarca.

O que se pode esperar deste 
mandato?

A CDU tem um projeto para o po-
der local democrático que, mediante 
as especificidades de cada conce-
lho, é adaptado a cada realidade. O 
nosso trabalho será o de desenvol-
ver esse projeto, que em Serpa é um 
projeto de continuidade.

No mandato anterior foi realizado 
um grande trabalho de captação de 
investimento, que se traduz em pro-
jetos estruturantes para o concelho, 
e que agora vamos levar a cabo. 

A execução destes projetos está 
limitada aos prazos das candidatu-
ras, mas posso avançar que alguns 
já estão adiantados. Em fase de 
apreciação de propostas está o pro-
jeto de expansão da zona industrial. 
Depois, será a vez do CETAA  (Cen-
tro Tecnológico Agroalimentar do 
Alentejo).

A requalificação da Escola Secun-
dária de Serpa será outro dos proje-
tos com que pretendemos avançar 
neste mandato. Contudo, como é do 
conhecimento público, o edificado 
ainda é propriedade do Ministério 
da Educação, e posso adiantar que 
recebemos há dias o protocolo que 
irá definir a relação entre o Ministé-
rio e a autarquia nesta intervenção.

Na área do ambiente, sabemos 
que será necessário investir num dos 
recursos mais importantes que é a 
água, nomeadamente na sua distri-
buição através da rede pública.

O trabalho da autarquia passa 
muito pelo melhorar das condições 
de vida das pessoas que vivem no 

nosso concelho, nomeadamente 
na atração de entidades que criem 
emprego, mas também em torna-lo 
atrativo para outros que não só nos 
visitam, mas que podem vir para cá 
morar. Este também é um dos pa-
péis da autarquia, ao lado de muitos 
outros, como a criação de melhores 
condições de vida na área da cultura 
e do desporto, etc.

Durante o mandato passado, vá-
rias foram as questões levantadas 
relativamente às dificuldades exis-
tentes nas acessibilidades rodo-
viárias (construção do IP8 até Vila 
Verde de Ficalho), ferroviárias, no 
acesso à saúde (seja no Hospital de 
São Paulo ou mesmo no Hospital 
Distrital de Beja), entre outras, nas 
quais a autarquia não tem compe-
tências. 

A criação de melhores condições 
para os habitantes do concelho, 
também passa pela reivindicação 
da resolução destes problemas que 
se arrastam há anos, junto do Esta-
do central?

Esse é um papel que temos que 
ter. Temos que ser exigentes junto 
do poder central no sentido de que 
sejam feitas aqui na nossa região 
aqueles investimentos estruturan-
tes que são necessários até mesmo 
para que se garanta a fixação de 
população. Precisamos de acessos 
em condições; precisamos, apesar 
de não ser em Serpa, de uma linha 
férrea eletrificada para facilitar as 
deslocações; e precisamos, essen-
cialmente, de boas condições de 

saúde, segurança e de educação. 
Precisamos de investimentos muito 
sérios nestas áreas.

Qualquer pessoa que pense em 
vir para cá morar, vai querer saber 
se existem condições nas áreas fun-
damentais que são a saúde, a edu-
cação e os acessos. Se não estão 
garantidos os mínimos, quem é que 
quererá vir para o Alentejo?

Em abril deste ano prevê-se que 
mais competências sejam delega-
das nos municípios. A Câmara de 
Serpa recusou até agora essa trans-
ferência. Contudo, em abril, previsi-
velmente, serão transferidas mes-
mo sem a aceitação das autarquias. 

Qual é a posição da autarquia 
em relação a esta transferência de 
competências?

A posição do Município é aquela 
que tem vindo a ser transmitida e 
tomada ao longo do tempo. Enten-
demos que estamos perante uma 
transferência de encargos. Agora, 
muito naturalmente, se nos forem 
atribuídas, iremos desempenhá-las 
com o mesmo empenho com que 
desempenhamos todas as outras 
que já temos. 

Não estão acauteladas um míni-
mo de condições para transferir as 
competências como devia ser. Va-
mos receber, por exemplo, na área 
das escolas, edifícios extremamente 
degradados nos quais não foi reali-
zado um mínimo de investimento 
nos últimos 10 anos, mas vamos re-
cebê-los assim. 

A pressão vai estar do nosso lado, 

a partir do momento em que as es-
colas estejam na nossa dependên-
cia. As pessoas virão bater-nos à 
porta, porque é mais fácil chegarem 
a nós como já faziam, do que à porta 
do poder central. 

Paralelamente, o financiamento 
às autarquias, previsivelmente so-
frerá um corte…

Embora neste momento não te-
nhamos Orçamento de Estado, pre-
vê-se, olhando para a proposta de 
orçamento que foi chumbada, uma 
nítida redução da receita a transferir 
para as autarquias locais.

Também a transferência de com-
petências, não prevê o valor real dos 
custos que os municípios passarão 
a ter. A título de exemplo, o Estado 
não tem seguros para os seus traba-
lhadores. Quando recebermos estes 
cento e poucos profissionais das es-
colas, que vão integrar o quadro de 
trabalhadores da Câmara, vamos ter 
que fazer seguros, mas na transfe-
rência de verbas, para este efeito, 
nada está previsto. Desde logo, esta-
mos perante uma situação de desi-
gualdade e injustiça que nos vai criar 
mais encargos. 

Também teremos de adaptar os 
nossos serviços, nomeadamente os 
recursos humanos, para incluir mais 
estes funcionários. A isto, natural-
mente, irá acrescer a necessidade 
de mais postos de trabalho, e logo 
de mais verba. Também para isto 
não vai ser nada transferido. São si-
tuações muito injustas e muito mal 
acauteladas.
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entrevista
João Efigénio Palma em entrevista

“Queremos ter um concelho cada vez melhor para viver”

À parte destas questões mais po-
líticas, somos uma terra de patrimó-
nio. Isto poderá ser uma marca dife-
renciadora?

Claro que todo este património e 
estes recursos endógenos, o queijo, 
o Cante, património da humanida-
de, são produtos que nos podem 
garantir a vinda de mais pessoas, 
a promoção turística do território, 
a criação de postos de trabalho, e 
que necessariamente terão de pas-
sar pela criação de uma marca pro-
mocional do concelho, que será a 
marca Serpa. 

O rio também será um dos patri-
mónios a defender?

Sim, e nós que vivemos em Ser-
pa, como é o meu caso há cinquen-
ta anos, sabemos a importância 
que o rio tinha para as pessoas, 

que maternalmente lhe chamavam 
“a ribeira”. Também será um fator 
de desenvolvimento, do concelho 
e da região, o aproveitamento e a 
dinamização de atividades junto do 
rio, do ponto de vista turístico e de 
lazer. 

Temos em curso a obra dos pas-
sadiços, e estamos com atrasos na 
obra…

Trata-se de um dos investimentos 
estruturantes da autarquia para pro-
mover o concelho e a região, através 
de um dos emblemas da região, que 
é o Pulo do Lobo. Houve, infelizmen-
te, da parte da empresa, grandes 
atrasos. Vamos tentar levar a obra 
a cabo, mas, neste momento, não 
nos vamos comprometer com datas, 
vamos tentar concluir o mais rápido 
possível. 

Esta entrevista foi realizada na 
Galeria Municipal de Arte Contem-
porânea, porque Serpa é forte na 
cultura…

Temos privilegiado a criação de 
espaços que chamem pessoas a 
Serpa e que orgulhem os Serpen-
ses da sua terra. A Galeria de Arte 
Contemporânea, tal como o Museu 
de Arqueologia, o Museu do Cante, 
ou o Museu Etnográfico (agora em 
obras e que esperamos concluir ra-
pidamente) são equipamentos que 
permitem atrair pessoas, divulgar o 
nome Serpa e tornar este um desti-
no, cada vez mais, atrativo. 

A aposta na cultura e na arte, às 
vezes implica alguns investimentos 
mais cuidadosos, mas é importante 
e é para continuar, porque é cultu-
ra, tal como a música e o Cante, e 
não podemos estar desligados de 

todas estas formas de cultura. 

Como antevê o futuro próximo do 
concelho?

Com um misto de sentimentos, 
que resultam do fato de saber que 
da nossa parte tudo será feito para 
termos um concelho de futuro, com 
boas condições de vida para as nos-
sas populações. Mas também com 
a certeza de que não estaremos 
sozinhos a lutar por um futuro me-
lhor para este concelho e para esta 
região. Temos connosco certamen-
te as populações, as juntas de fre-
guesia e o movimento associativo, 
que neste concelho têm uma forte 
implantação, fruto de um trabalho e 
apoio que a autarquia ao longo dos 
anos tem concedido.

n 
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cultura

A temática da Ordem dos Hospita-
lários serviu de mote para uma visita 
de estudo dos alunos da Academia 
Sénior, no âmbito da disciplina de his-
tória, ao concelho do Crato.

A visita iniciou-se no Mosteiro da 
Flor da Rosa, considerado o mais im-
portante mosteiro fortificado da Pe-
nínsula Ibérica, mandado contruir em 
1356, e casa mãe dos Hospitalários em 
Portugal. A iniciativa incluiu ainda o 
Museu Municipal do Crato, que possui 
um vasto acervo ligado à pré-história, 
época romana e período medieval, em 
que se inserem diversos vestígios so-
bre a presença hospitalária e à Igreja 

Matriz do Crato, erigida pela ação dos 
cavaleiros hospitalários.

A Ordem do Hospital de São João 
de Jerusalém foi uma ordem religiosa 
e militar que desempenhou um pa-
pel de relevo durante as cruzadas, na 
Terra Santa, e na Reconquista Cristã, 
sendo hoje designada como Ordem 
de Malta.  Esta Ordem tem uma forte 
ligação a Serpa, uma vez que o seu 
território foi integrado nas posses dos 
Hospitalários entre 1246 e 1281, após 
doação, juntando-se a Moura, con-
quistada pela Ordem em 1230/1231, e 
a Aroche e Aracena, conquistadas em 
1251.

Academia Sénior

Visita de estudo 
ao Crato

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Cadeira de buinho

A cadeira de buinho é um objeto de utilidade práti-
ca produzida em madeira de saísso e buinho. É cons-
tituída por uma armação de quatro paus robustos, 
designados mestras, por travessas laterais, traves-
sas de encosto e o assento em buinho. As técnicas 
utilizadas na recolha da matéria-prima são fruto de 
um saber adquirido através da tradição oral: “era ne-
cessário ter olho de Mestre” para cortar os ramos da 
árvore escolhida.

Entre maio e junho ceifa-se o buínho e coloca-se à 
sombra, em forma de leque, para facilitar a secagem 
e não perder a cor natural. Esta matéria-prima, mui-
to resistente e flexível, é utilizada pelos artesãos na 
execução de fundos e encostos das cadeiras, tornan-
do-as confortáveis.

No processo de fabrico artesanal o cadeireiro utili-
za vários utensílios, tais como a faca, a enxó, o arco 
de pua e trados, grosas e limas, e maço de madeira. 
Concluída toda a estrutura através da técnica de en-
caixe, faz-se o assento unindo e cruzando as fibras do 
buinho com ajuda dos paus de cagulo e das aperta-
deiras. Terminada a cadeira, o artesão exibe com or-
gulho a sua peça dizendo: “está pronta para alguém 
se sentar”.

As cadeiras de buinho fazem parte de uma ativida-
de artesanal seriamente ameaçada. Contudo desta-
cam-se pela autenticidade de uma arte que carateri-
za a nossa cultura material.

Cadeira de buinho- Peça artesanal feita em madeira de saísso e o 
assento em buinho. Apresenta o formato das cadeiras tradicionais 
mais usadas no concelho de Serpa. 
Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia, pelo cadeireiro 
Mestre António Lagarto.
Museu Municipal de Etnografia

O Município de Serpa programou um 
conjunto de iniciativas para assinalar a 
quadra natalícia no concelho de Ser-
pa. Animação de rua, Feira do livro na 
Biblioteca Municipal Abade Correia da 
Serra, o musical “Cinderela” e um reci-
tal encontravam-se entre as iniciativas 
programadas. Contudo, devido à evo-
lução da situação pandémica, as mes-
mas foram adiadas.

Ainda assim, antes da entrada em vi-
gor da medida, nos dias 27 e 28 de no-
vembro, realizou-se um mercadinho de 

Natal, no espaço do Mercado Municipal 
de Serpa. Estiveram presentes 18 arte-
sãos, com produtos para venda, e de-
correu ainda, no dia 27, uma oficina de 
embrulhos criativos, no âmbito da Se-
mana Europeia da Prevenção de Resí-
duos, dinamizada por Graciana Mestre. 

No átrio da Biblioteca Municipal es-
teve patente, a partir de 1 de dezem-
bro até ao dia de Reis, um pequeno 
apontamento festivo com sugestões 
de leitura, com o intuito de assinalar a 
quadra. 

Iniciativa adiada

Natal no concelho 
de Serpa

Mercadinho de Natal 
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O Município de Serpa en-
contra-se a promover 

a campanha “O melhor do Na-
tal vem do Concelho de Serpa 
- Feliz Natal com o Comércio 
Local”, desde o dia 1 de de-
zembro até ao dia 6 de janeiro. 
A iniciativa, aberta a todos os 
estabelecimentos de comércio, 
serviços, alojamento e hotelaria 
de pequena e média dimensão 
do concelho, conta com 85 es-
tabelecimentos aderentes nes-
ta edição. 

Por cada 15 euros de com-
pras efetuadas, o comerciante 
aderente entrega um talão ao 
cliente, até ao limite máximo de 
oito talões por fatura.

O sorteio será efetuado no dia 
14 de janeiro de 2022, às 10.30 
horas, no Mercado Municipal 
de Serpa. Serão sorteados 100 
prémios, no valor de 100 euros 
cada, num valor total de 10 000 
euros, entregues através de va-
les de oferta, que poderão ser 
depois aplicados em compras 
em qualquer um dos estabele-
cimentos aderentes, até ao dia 
31 de maio de 2022.

Os cupões premiados serão 
divulgados na página de inter-
net do Município de Serpa, nas 
redes sociais institucionais e nos 
estabelecimentos aderentes.

O Serpa Informação falou 
com alguns dos empresários 
participantes e ficou a saber 
que José Batista, proprietário 

do supermercado Batista, na 
localidade de Brinches, parti-
cipa na campanha desde o seu 
início, há já sete anos. “Acho que 
é uma boa ideia”, refere, acres-
centando que, por campanha, 
entrega “cinco a seis blocos 
de talões”. Sobre a adesão dos 
clientes, afirma que nem todas 
as pessoas reagem da mes-
ma forma, e “mesmo que os 
clientes não peçam, temos a 
preocupação de dar, mesmo a 
quem diz não ter sorte, porque 
também não se investe nada. 
Acabam por levar, porque eu 
agrafo a fatura ao talão de par-
ticipação”.

Em Vales Mortos, a Pada-
ria Pereira é também aderen-
te desde 2016 a esta iniciativa. 
“Apesar de a maioria das com-
pras não atingir os 15 euros, 
por serem aquisições diárias”, 
Paulo Goncalves, proprietário, 
acredita que nesta época, com 
a compra de doces tradicionais 
que a padaria também produz, 
como o Bolo Rei, o bolo de re-
queijão, bolo da amassadura, 
tronco de Natal, torta de la-
ranja, entre outras iguarias, há 
mais clientes a saírem de talão 
na mão. 

A Papelaria Passinhas, em 
Brinches, também é partici-
pante habitual na campanha de 
promoção do comércio local 
desenvolvida pelo Município. 
Antonieta Sequeira, a proprie-

tária, considera que “atualmen-
te é mais fácil participar, por-
que anteriormente exigia dos 
comerciantes mais tempo dis-
ponível, para o preenchimento 
dos dados, até porque a maio-
ria é idosa. Agora a maioria dos 
clientes leva e preenche em 
casa”. 

Nélia Dionísio, proprietária 
da Natuterra, em Vales Mortos, 
dedicada à venda de produtos 
naturais e prestação de servi-
ços na área da estética, infor-
ma-nos que a loja abriu há um 
ano, pelo que esta é a primeira 
vez que participa na campanha, 
mas afirma que os clientes es-
tão a gostar. Em termos de di-
namização do comércio, “acho 
muito bom, e se calhar moti-
va as pessoas a comprar mais 
qualquer coisinha”

Na Pedro & Filho, uma loja 
de materiais de construção ci-
vil instalada em Brinches, So-
lange Correia (trabalhadora da 
empresa) dá-nos conta de que 
este é o segundo ano que parti-
cipam nesta campanha. Dado o 
setor de atividade, “muitas das 
faturas são enviadas em forma-
to digital, e os pagamentos efe-
tuados por transferência ban-
cária”. Parte do “negócio é feito 
através de novas tecnologias”, 
graceja. Em compras com pa-
gamento presencial, “vai entre-
gando aos clientes cujo volume 
de compras atinge o valor”. 

campanha feliz natal

Supermercado Batista, Brinches

Sorteio a 14 de janeiro

Feliz Natal com o Comércio Local 

Papelaria Passinhas, Brinches

Padaria Pereira, Vales Mortos

Natuterra, Vales Mortos

Pedro & Filho, Brinches
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notícias

No passado dia 24 de no-
vembro, oito trabalhadores do 
Município de Serpa participa-
ram numa formação sobre o 
uso e aplicação de sistemas de 
retenção de queda. 

A iniciativa realizou-se na se-
quência da aquisição de siste-
mas de retenção de queda, por 
parte do Município, num inves-
timento de cerca de 3 500 eu-
ros, destinados aos trabalhos 
em coberturas e torres de ilu-
minação, com o intuito de pre-
venir os acidentes de trabalho.

A formação é essencial na 
sensibilização dos trabalha-
dores para a necessidade do 
uso desses equipamentos e, 
sobretudo, para a apreensão 
de conhecimentos relativos ao 
seu uso correto.

n 

Formação aos trabalhadores

Prevenção de acidentes 
de trabalho  

Trabalhadores realizaram exercícios em altura

Higiene e limpeza

Lavagem de 
contentores

Durante a primeira quinzena do mês de de-
zembro a Câmara Municipal de Serpa avan-
çou com o procedimento para a limpeza e 
lavagem dos 400 contentores de superfície e 
de 36 contentores subterrâneos de Resíduos 
Sólidos Urbanos, espalhados pelas localida-
des do concelho.

A operação de limpeza, a cargo de uma 
empresa especializada contratada para o 
efeito, de modo a assegurar uma higieniza-
ção adequada e célere, contemplou lava-
gem, desengorduramento, desinfeção e de-
sodorização dos contentores. 

Contribua para a sua manutenção acondi-
cionando o lixo em sacos devidamente fecha-
dos. Ajude-nos a manter o concelho limpo!

(Des)construir para a economia circular

Workshop para técnicos
No dia 13 de dezembro, no 

Museu do Cante, realizou-se o III 
workshop no âmbito do projeto 
(Des)construir para a economia 
circular, intitulado “Estratégia 
regional para promover a circu-
laridade no setor da construção”. 

Para além da componente 
formativa, a ação visou a reco-
lha de informação relevante 
para a estratégia de intervenção 
e comunicação com as empre-
sas de construção, a implemen-
tar em 2022. 

Ministrado pela Nova School 
of Science and Technology, 
através de videoconferência, 
contou com a presença de téc-
nicos dos setores do ambiente, 
fiscalização e obras do Municí-
pio de Serpa. 

Foi também realizada a desinfeção

Mais de 430 contentores foram higienizados
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notícias
Registos do tempo

Novo podcast 
do Município 

O Museu do Relógio, em 
Serpa, tem patente ao pú-
blico, de 10 de janeiro até ao 
final do mês, uma exposição 
de relojoaria inédita em Por-
tugal. Estarão em destaque 
mais de duzentos relógios, 
que, de acordo com o pró-
prio Museu, apresentam uma 
identidade ímpar, uma forma 
diferente de dar as horas, re-
tratam uma sátira política ou 
social, representando “o que 
os franceses chamam de ex-
quisite”.

Esta exposição temporá-
ria reúne vários relógios de 
bolso, pulso e mesa, cedidos 
temporariamente por cole-
cionadores “amigos do Mu-
seu”, de todo o país. 

Para mais informações con-
sulte a página do museu, em 
www.museudorelogio.com. 

Museu do Relógio

Exposição Exquisita

“Registos do Tempo” é o novo programa 
da Câmara Municipal de Serpa, em formato 
podcast, criado e produzido por Ana Santos, 
no âmbito do seu estágio Pepal na divisão 
de Cultura e Património da autarquia.

O primeiro episódio foi disponibilizado no 
dia 27 de novembro, de um total de seis epi-
sódios, de regularidade quinzenal. Os pro-
gramas podem ser ouvidos no Spotify Serpa 
Terra Forte ou em https://anchor.fm/serpa-
terraforte e contam com a participação de 
vários convidados. 

De acordo com a autora, “Registos do 
Tempo é um diário de campo escrito debai-
xo do sol de outono e levado a cabo pelo de-
sejo imenso de conhecer melhor a terra por 
onde caminho. Serpa e o Alentejo. Gentes, 
bichos e o rio Guadiana”.

Município de Serpa celebra 

80 anos de Adriano Correia 
de Oliveira 

Durante este novo ano 
serão levadas a cabo as 

comemorações dos 80 anos 
do nascimento de Adriano 
Correia de Oliveira. O Municí-
pio de Serpa faz parte da Co-
missão Promotora da iniciati-
va, que atualmente conta com 
cerca de 260 integrantes.

No âmbito das celebrações, 

encontram-se em elaboração 
um livro em formato de ban-
da desenhada, intitulado “O 
Perigoso Pacifista”, um livro, 
“Adriano, um canto em forma 
de Abril - 80 anos” e uma seri-
grafia alusiva. Um conjunto de 
espetáculos, que decorrerão 
em várias cidades do país, e 
uma exposição, que terá itine-

rância, integram igualmente a 
programação. 

Serpa acolherá algumas 
iniciativas, de que daremos 
conta oportunamente. Mais 
informação sobre a obra e as 
celebrações pode ser consul-
tada no site do Centro Artísti-
co, em https://adrianocorreia-
deoliveira.org.

Futurama

Constelação da 
Visualidade 

No dia 27 novembro, o arqueólogo Miguel 
Serra e o artista visual e arquiteto António Bo-
lota participaram numa conversa bastante ani-
mada, que decorreu no Espaço Nora, em Ser-
pa, sobre a monumentalidade do edificado.

A iniciativa foi fruto de uma coorganização 
entre o Futurama e a Câmara Municipal de Ser-
pa.

Espaço Nora acolheu iniciativa
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Viatura elétrica destina-se a transporte de passageiros 

obras

O Município de Serpa 
adquiriu uma viatura 

elétrica ligeira para transporte 
de passageiros, ao abrigo da 
III Fase do Programa de Apoio 
à Mobilidade Elétrica na Admi-
nistração Pública, financiado 
pelo Fundo Ambiental.

A aquisição foi conduzida 
pela Cimbal - Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alen-
tejo, através de processo de 
negociação prévia, com o 
objetivo de assegurar preços 
consideravelmente inferio-
res, proporcionando a reno-

vação de veículos antigos “a 
combustão” por viaturas mais 
eficientes e sem emissão de 
carbono, nas frotas munici-
pais dos municípios da sua 
área de abrangência.

n 

Município adquiriu 

Viatura elétrica
Prevenir incidentes  

Contentores 
para cinzas

À semelhança dos anos anteriores, os ser-
viços da Câmara Municipal de Serpa pro-
cederam à disponibilização de contentores 
para cinzas, de modo a dar resposta à ne-
cessidade que se faz sentir destas estruturas 
durante o inverno.

Na cidade de Serpa foram instalados 26 e 
nas freguesias 60 contentores. A colocação 
de cinzas ou brasas incandescentes nos con-
tentores de superfície ou enterrados podem 
causar danos irreparáveis nos equipamentos, 
e em casos mais graves, até colocar em risco 
a segurança de pessoas e bens.

Circulação 
restabelecida 

Ruas 
do Outeiro 
e da Bica

Após conclusão da primeira fase da obra de 
requalificação da Rua do Outeiro e Rua da Bica, 
o Município de Serpa, responsável pela obra, 
e a Junta de Freguesia de Vila Verde de Fica-
lho, decidiram restabelecer a circulação viária, 
desde o dia 4 de novembro até ao reinício da 
intervenção.

Esta reabertura pretende minimizar o impac-
to previsível nas condições de circulação dos 
moradores neste período, evitando dificulda-
des acrescidas, tendo em conta que a segun-
da fase, respeitante à Rua do Outeiro, só terá 
início em maio de 2022.

n 

Foram colocados oitenta contentores para cinzas

Novos equipamentos

Instalação de oleões
O Município de Serpa e a 

Resialentejo procederam, no 
passado dia 26 de novembro, à 
instalação de 15 novos oleões 
em todo o concelho. Estes 
oleões destinam-se, exclusi-
vamente à deposição de óleo 
alimentar usado, que deve ser 
acondicionado em garrafas de 
plástico limpas, após o seu ar-
refecimento.

Os Oleões Smart S+ estão 
equipados com tecnologia que 
permite saber, em tempo real, o 
estado de enchimento do equi-
pamentos, de modo a garantir a 
eficiência do encaminhamento 
para reciclagem.

Localização dos oleões:
» Em Serpa, nas Ruas da Abe-

goaria, Fonte do Ortezim, Ma-
nuel Bentes, nos Largos 25 de 
Abril e do Côrro, nas Avenidas 
da Paz e Capitães de Abril e na 
Praça de São Gens;

» Em Brinches, na Rua Augusta;
» Em Pias, na Estrada Municipal 

517, junto à creche da Funda-
ção Viscondes de Messangil e 
no Bairro da Eira da Máquina;

» Em Vale de Vargo, na Avenida 
Jerónimo R. Toucinho;

» Em Vila Verde de Ficalho, no 
Largo do Poço da Fonte e nas 
Ruas do Outeiro e do Penedo 
Gordo. Colocação de oleões
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Serpa
> Cineteatro Municipal, conservação da 

cobertura do edifício

> Rua dos Fidalgos, requalificação

> Edifício do Wazabi, requalificação 

> Rua das Amendoeiras, requalificação

> Centro histórico, limpeza e desinfeção

Vale Mortos
> Caminhos, requalificação

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção 

Brinches

> Largo 5 de Outubro, colocação de 
bancos e pilaretes

 > Estrada dos Marianos, corte de 
vegetação

______________________________________________

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

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

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de janeiro realiza-se, no dia 5, uma 
reunião pública da Câmara Municipal, em 
Serpa, na Sala de Sessões do Município, pe-
las 17.30 horas. A ordem de trabalhos estará 
disponível para consulta no sítio do municí-
pio, em www.cm-serpa.pt com 48 horas de 
antecedência. 

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

Pias

> Estrada da Pipa, colocação de asfalto

> Travessa entre as ruas 25 de Abril e 1.° de 
Maio, colocação de asfalto

Vila Nova de São Bento
> Edifício pré-escolar, reparação e pintura 

de muro

> Reposição de asfalto 

Vale de Vargo

> Estrada de Belmeque, requalificação de 
coletor de saneamento

> Manutenção de caminhos

A-do-Pinto
> Caminhos, requalificação

Vila Verde de Ficalho
> Centro Social de S. Jorge e N. S. das 

Pazes, instalação do sistema de rega e 
reparação de muro 

> Avenida das Forças Armadas, 
colocação de asfalto

Concelho
> Poda de árvores

> Colocação de ramais de água, 
saneamento e pluviais

> Reposição de calçada

> Limpeza de espaços verdes
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dias 6, 13, 20, e 27 .  12.00 horas 

> “Mãos na Massa” – Escondido na neve . Oficina de expressão plástica
   Dia 15  .  das 10.30 h às 12.30 h

Trabalhos de expressão plástica recorrendo a recortes e colagens
(Sujeito a confirmação, por motivos da situação pandémica)

> Tertúlia de Palavras on-line - Contos tradicionais, poesia, música, humor, 
artes e histórias de vida
Dia 19 .  12.00 horas

> Exposição “Eu vim de lá” de Paula Delecave
 De 22 de janeiro a 19 de fevereiro  .  9.30 h – 12.30 h | 14.00 h – 18.00 h
Trabalhos com colagens de fotografias de família, colagens de memória
(Sujeito a confirmação, por motivos da situação pandémica)
 Org.: Paula Delecave e Câmara Municipal de Serpa

> Oficina para famílias . Dinamizada por Paula Delecave
Dia 22  . 10.30 h – 12.30 h 
(Sujeito a confirmação, por motivos da situação pandémica)
Org.: Paula Delecave e Câmara Municipal de Serpa

Concerto de Ano Novo - Pela Orquestra Clássica do Sul . SERPA
Dia 15 . 18.00 h . Cineteatro Municipal de Serpa
Entrada gratuita sujeita a reserva
(Sujeito a confirmação, por motivos da situação pandémica) 
Org..: Câmara Municipal de Serpa

visitARQ - visita virtual ao Museu Municipal de Arqueologia de Serpa . SERPA
Idade do Bronze (episódio 5) 
Dia 25 . 12.30 h 
Através do facebook Serpa Terra Forte
Org..: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva
DESPORTO
FUTEBOL. CONCELHO

Dia 08 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa – SC Cuba – Infantis
15.00h – FC Serpa B –GDC Alvito - Seniores

Dia 09 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa – SC Odemirense – Iniciados

Dia 15 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento  
10.30h – CA Aldenovense – Despertar SC – Benjamins

Dia 15 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – FC Serpa – Infantis

Dia 16 – Parque Desportivo de Serpa 
15.00h – FC Serpa – CF Esperança de Lagos – Seniores

Dia 22 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa – GD Amarelejense – Benjamins
15.00h – FC Serpa B – FC Albernoense – Seniores

Dia 23 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – FC Castrense – Juvenis
15.00h – Piense SC – SCM Aljustrelense – Seniores

Dia 23 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa – CD Praia de Milfontes – Iniciados
15.00h – CF União Serpense – Despertar SC - Seniores

Dia 29 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento 
15.00h – CA Aldenovense – GD Amarelejense – Seniores

Dia 30 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa – Piense FC – Juvenis
15.00h – FC Serpa – Louletano DC - Seniores

ANDEBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 08 – 17.30h – CCP Serpa – 1º dezembro – Seniores

Dia 16 – 15.00h – CCP Serpa – Lagoa AC – SUB 18

Dia 29 – 17.30h – CCP Serpa – Sassoeiros – Seniores

FUTSAL .  VILA NOVA DE S. BENTO / SERPA
Dia 08 –  Pavilhão Desportivo de Vila Nova São Bento

21.00h – CA Aldenovense – Juventude SC- Seniores

Dia 08 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.00h – AJ Brinches – Inter SC - Seniores

Dia 14 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30h – AJ Brinches – CA Aldenovense- Seniores

Dia 28 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30h – AJ Brinches – CB Castro Verde - Seniores

VOLEIBOL . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 09 – 16.00h – CCP Serpa – Moura AC- Seniores

TÉNIS DE MESA . Casa do Povo . SERPA

Dia 15 – 18.00h – Luso Serpense – SL Benfica – Seniores

Dia 22 – 15.00h – CP Serpa – IFC Torrense – Seniores

Dia 29 – 15.00h – CP Serpa – AMR8 de Janeiro – Seniores

20 de novembro a 15 de dezembro:

Temperatura máxima: 22,4°C

Temperatura mínima: 3,3°C

Precipitação total acumulada: 2,7 l/m2

Dados da Estação MeteoAlentejo de Serpa 

| Iniciativas sujeitas às novas regras impostas pelo Estado de 
Calamidade com efeito a partir de 1 de dezembro de 2021 |


