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A realização do mercado municipal, 
suspensa devido à Covid 19, voltou 

a ter lugar no dia 23 de junho, com novo ho-
rário, de forma a que os munícipes tivessem 
mais tempo para as suas compras (das 8.00 h 
às 14.00 horas), depois de acauteladas as me-
didas de segurança, e de ter sido ministrada 
uma ação de formação aos feirantes.

A ação de formação, obrigatória para fei-
rantes e comerciantes que participaram no 
mercado, realizou-se no dia 16 de junho, e 
contou com a presença de cerca de 80 pes-
soas. Nesta ação os serviços de segurança do 
Município explicaram aos vendedores as me-
didas de segurança a ter durante o mercado.

As regras adotadas e que se deverão man-
ter, quer para o público quer para os feirantes, 
passam pelo uso obrigatório de máscara, da 
desinfeção das mãos à entrada do recinto, do 
distanciamento de pelo menos dois metros 
entre pessoas (exceto coabitantes), e do cum-
primento das medidas de etiqueta respirató-
ria, recomendadas pela DGS. 

Os artigos, principalmente os alimentares, 
só podem ser manuseados pelos feirantes e 
pelos seus colaboradores, e os utentes de-
vem permanecer no recinto da feira apenas 
o tempo estritamente necessário à aquisição 
dos bens.

Para os comerciantes e feirantes, são ado-
tadas regras específicas, como a obrigatorie-
dade de disponibilizar aos utentes solução an-
tisséptica de base alcoólica, e o atendimento 
tem de ser efetuado de forma organizada, li-
mitado a um consumidor de cada vez, respei-
tando as regras de higiene e segurança. 

Os feirantes de produtos alimentares de-
vem providenciar uma barreira física de forma 
a assegurar um distanciamento mínimo de um 
metro entre o consumidor e a banca de expo-
sição dos artigos.

Serpa 

Mercado mensal com novas regras

Ação de formação com vendedores

A ação de formação foi muito participada

As regras de segurança obrigatórias foram cumpridas neste mercado

Desinfeção das mãos à entrada do mercado
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Com a pandemia a conti-
nuar, todo o nosso traba-
lho continua igualmente 
a ser feito em função da 
evolução da situação, 
num processo perma-

nente de adequação às necessidades, 
sempre de acordo com as orientações e 
recomendações das autoridades de saú-
de e da legislação que, entretanto, tem 
vindo a ser publicada. É neste contexto 
que os vários equipamentos municipais, 
encerrados por força do Estado de Emer-
gência iniciado em março, estão progres-
sivamente a reabrir, sendo criadas todas 
as condições sanitárias e de segurança 
exigidas, seja para o público, seja para 
os próprios trabalhadores do município. 
De igual forma, a atividade económica 
e comercial está a retomar, dentro dos 
constrangimentos existentes, embora 
ainda longe do habitual. Mas é impor-
tante ter presente que se queremos que 
tudo continue a funcionar, temos todos 
que ser responsáveis e não facilitar e os 
surtos de novos casos fazem-nos perce-
ber que estamos ainda longe do que de-
sejaríamos. Por isso, para prosseguir as 
nossas vidas dentro deste “novo normal” 
e sabendo que a pandemia continua a 
alastrar, é fundamental cumprirmos as 
regras e esse tem de ser um compromis-
so de todos, para que a doença não nos 
toque e para que os cafés, os restauran-
tes, as empresas e o comércio em geral 
mantenham a sua atividade. Há dema-
siadas incertezas, mas há um dado que é 
certo: cumprir as regras básicas de lavar 
as mãos, manter a distância e usar más-
cara, protege-nos e protege os outros. 
E que só com o respeito pelas regras 
conseguimos evitar o contágio. Porque 
os próximos tempos são de incertezas 
e não podemos desvalorizar a ameaça, 
tendo comportamentos de risco ou legi-
timando-os. É a nossa grande responsa-
bilidade.

EDITORIAL
RESPONSABILIDADE

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Apesar da Escola Secundária de Serpa ser 
da inteira responsabilidade do Governo, a 
Câmara Municipal de Serpa tem feito todos 
os esforços para a sua requalificação, no-
meadamente disponibilizando-se desde há 
cerca de 3 anos para ser promotora de uma 
candidatura a fundos comunitários, que po-
deria representar um financiamento na or-
dem dos três milhões de euros. Salienta-se 
que a obra está orçamentada em 3,5 milhões 
de euros, pelo que ao Ministério da Educa-
ção, que é o único responsável pela inter-
venção, caberia apenas a comparticipação 
de 500 mil euros.

Mesmo com todas as insistências por par-
te do município, até à data o Ministério da 
Educação não deu qualquer resposta posi-
tiva, não tendo sido possível avançar com 
esta candidatura, situação que muito nos 
preocupa, tanto mais que os prazos de can-
didaturas estão a terminar.

Porque há prejuízo grave para os alunos, 
professores e pessoal não docente deste 
estabelecimento de ensino, a Câmara Muni-
cipal continuará a esforçar-se na resolução 
do problema, para que as obras se concreti-
zem o mais brevemente possível.

n 

Escola Secundária de Serpa 

Ministério continua 
a adiar a obra
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Cultura e animação

Noites de Rua Cheia 

De 1 a 15 de agosto realiza-se 
mais uma edição das Noites de 
Rua Cheia, com o propósito de 
levar cultura e animação a to-
das as freguesias do concelho, 
e irá proporcionar espetáculos 
de teatro e sessões de cinema 
ao ar livre.

Esta iniciativa, promovida pelo 

Município de Serpa, em parceria 
com as Juntas e Uniões de Fre-
guesia do concelho, pretende 
contribuir para que a população 
do concelho possa usufruir de 
iniciativas ao ar livre, durante as 
noites de verão.

A iniciativa será realizada em 
várias localidades do concelho 

e será adaptada ao período em 
que vivemos, cumprindo todas 
as orientações da Direção Geral 
de Saúde. 

A autarquia está ainda a equa-
cionar os moldes desta ativida-
de, uma vez que todos os dias 
são emandas novas diretivas 
para a realização de eventos.

Município de Serpa promove

Oficinas de verão 
gratuitas no concelho

A Câmara Municipal de 
Serpa desenvolve, en-

tre 1 de julho e 31 de agosto, as 
Oficinas de Verão, com o intuito 
de possibilitar às crianças em 
idade pré-escolar, e entre os 6 e 
os 10 anos, a frequência durante 
o verão de um conjunto de ini-
ciativas lúdicas, de cariz cultu-
ral, desportivo e ambiental. 

Estas oficinas, este ano gra-

tuitas devido à situação em que 
vivemos, pretendem apoiar as 
famílias no atual contexto de 
maior vulnerabilidade financei-
ra, tendo sido apenas admitidas 
candidaturas cujos encarrega-
dos de educação se encontrem 
ambos a trabalhar.

A decorrer em Serpa, Pias, 
Vila Nova de São Bento, Vale 
de Vargo, Vila Verde de Ficalho, 

e Vales Mortos as oficinas têm 
este ano uma menor capaci-
dade prevista, face às edições 
anteriores, devido aos condi-
cionalismos atuais. Em Serpa as 
oficinas funcionam no edifício 
do Musibéria e nas localidades, 
nas escolas básicas. Em Brin-
ches e em A-do-Pinto, por não 
ter havido inscrições, as Ofici-
nas não abrirão.

LINHA
 DE APOIO SOCIAL

284 540 195 

961 175 331 

Em funcionamento 
todos os dias 

das 10.00 h às 17.00 horas

Em colaboração com 
as Juntas e Uniões de 

Freguesia

Seja responsável
Mantenha-se informado 

Evite sair de casa

Contactos da saúde 24:  

808 24 24 24 

e-mail:
atendimento@sns24.gov.pt

Fo
to

 d
e

 a
rq

u
iv

o
 C

M
S



julho 2020 | Serpa Informação | 5

notícias
Revitalização económica do concelho

Município formaliza 
protocolo com a Cpmme

Foi assinado, no passado 
dia 3 de junho, um protocolo 
de cooperação entre o Muni-
cípio de Serpa e a Confede-
ração Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias Empre-
sas (Cpmme) no âmbito do 
desenvolvimento económico 
e dinamização das micro, pe-
quenas e médias empresas do 
concelho de Serpa, ao abrigo 
do qual serão concretizadas 
ações para os vários domínios 
de atividade empresarial, no-
meadamente em matéria de 
informação, sensibilização e 

formação empresarial.
Neste contexto, e de forma 

a ouvir os empresários locais, 
foram realizadas, entre os dias 
1 e 3 de junho, sessões técni-
cas em todas as freguesias, 
estando previstas ainda novas 
reuniões sectoriais com vista 
a continuar a recolher novos 
contributos e consolidar esta 
estratégia. 

Esta parceria, agora forma-
lizada, surge na sequência da 
estratégia do Município em 
matéria de desenvolvimen-
to económico, e insere-se no 

Plano de Ação que o Município 
está a preparar para contribuir 
para a revitalização econó-
mica das empresas locais no 
atual contexto de pandemia.

Este Plano pretende dar es-
pecial atenção à articulação 
e proximidade com os vários 
agentes, disponibilizar ferra-
mentas de apoio e defesa dos 
interesses das pequenas e 
médias empresas, e exigir po-
líticas nacionais adequadas e 
eficazes que permitam a recu-
peração económica do tecido 
económico.

Sessão on-line

Jornadas 
Europeias de 
Arqueologia

O Município de Serpa realizou, no âmbito 
das Jornadas Europeias de Arqueologia, no 
dia 19 de junho, uma sessão de conferências 
on-line, sob o título “Estudos do Museu”.

O Município de Serpa, vem desde há largos 
anos, privilegiando a questão do património, 
apoiando a investigação e a divulgação da 
riqueza patrimonial do concelho de Serpa, e 
neste âmbito desenvolve e associa-se a várias 
iniciativas de âmbito arqueológico. 

Esta sessão contou com a participação de 
investigadores que a Câmara tem apoiado 
nas suas investigações no território de Serpa, 
e foram abordados temas não muito conhe-
cidos, fruto dos trabalhos recentes que têm 
vindo a ser desenvolvidos.

Em destaque estiveram o Cerro dos Cas-
telos de São Brás, agora a ser reavaliado, as 
ofertas funerárias provenientes do sepulcro 
megalítico do Monte da Velha, questões so-
bre o povoado da Misericórdia, bem como al-
guns apontamentos apresentados pelo técni-
co municipal referentes a “novos patrimónios 
e patrimónios ausentes”. 

Registo do momento da assinatura do protocolo

Foram realizadas sessões técnicas, em todas as freguesias, de forma a ouvir os empresários

Sessão on-line realizou-se sobre o tema “Estudos do Museu”

Sessão contou com vários investigadores
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Informação útil

Centro Covid 
com novo horário 

A Área Dedicada à Covid 
19 (ADC Serpa), instalada no 
Pavilhão Carlos Pinhão, em 
Serpa, passou a ter um novo 
horário desde o início do mês 
de junho.

De acordo com Unida-
de Local de Saúde do Baixo 
Alentejo (Ulsba), “atendendo à 
baixa afluência”, o ADC Serpa 
passa a funcionar das 15.00 h 
às 17.00 horas, apenas em dias 
úteis.

n

A partir de agora reciclar
vai ser mais fácil, cómodo, justo 
e sustentável

Questões de segurança

Município avalia 
abertura das Piscinas

A Câmara Municipal de 
Serpa está a avaliar a possi-
bilidade de abrir as piscinas 
municipais descobertas de 
Serpa e Pias durante a segun-
da quinzena de julho. Para já, 
e de acordo com Carlos Alves, 
vice-presidente da autarquia, 
“estamos a avaliar em conjun-
to com a autoridade de saú-
de as questões de segurança 
relacionadas com a possível 

abertura de alguns destes es-
quipamentos. Sabemos que a 
maioria dos utentes são jovens 
e também sabemos que atual-
mente é esta faixa etária a que 
corre mais risco de contágio”. 

Caso se opte pela reabertu-
ra, esta poderá acontecer em 
meados de julho sob aperta-
das regras de segurança, devi-
do à pandemia provocada pelo 
novo Coronavírus.

Para já, e ainda sem haver 
uma decisão concreta, o mu-
nicípio está a dotar os equipa-
mentos de todos os materiais 
necessários e a definir as re-
gras a respeitar caso se opte 
pela sua utilização.

n

O Município de Serpa procedeu à aquisição 
de duas carrinhas de passageiros, destinadas 
aos transportes escolares, de modo a dar res-
posta às necessidades atuais e proceder gra-
dualmente à renovação da frota. 

Com nove lugares cada uma, para uso ex-
clusivo de crianças, representam um inves-
timento por parte do Município no valor de 
mais de 50 mil euros. As novas viaturas deve-
rão entrar em funcionamento já no início do 
próximo ano letivo. 

Transportes 
escolares
Aquisição 
de viaturas

Piscina Municipal de Pias Piscina Municipal de Serpa
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Desconfinamento

Equipamentos reabrem

O Município de Serpa pror-
rogou as medidas pre-

ventivas adotadas, até ao dia 28 de 
junho de 2020, em conformidade 
com as regras aprovadas na Reso-
lução de Conselho de Ministros. 

 
Atualmente estão abertos ao 

público vários equipamentos, no-
meadamente:
> Galeria Municipal de Arte Con-

temporânea de Serpa;
> Museu Municipal de Arqueologia 

e Castelo;
> Biblioteca Abade Correia da Serra; 
> Casa do Cante;
> Posto de Turismo de Serpa;
> Parque Desportivo de Serpa;
> Jardim Municipal de Serpa;
> Edifício do CADES – Centro de 

Apoio ao Desenvolvimento Eco-
nómico;

> Edifício do Polo 3 – Centro Social 
e Educativo de Serpa;

> Edifício dos Serviços de Cultura e 
Património;

> Parque de Campismo Municipal 
de Serpa;

> Os cemitérios de Serpa, Vila Nova 
de São Bento, Vale de Vargo, Pias, 
Brinches, Vila Verde de Ficalho e 
Vales Mortos;

> O pré-escolar de Serpa, de Pias, 
de Vales Mortos, de Brinches, de 
Vale de Vargo, de Vila Nova de S. 
Bento, de Vila Verde de Ficalho e 
de A-do-Pinto;

> Mercado Municipal;

Relativamente aos serviços, estão 
em funcionamento:
> O Mercado mensal - Recinto da 

Feira;
> O serviço de atendimento ao pú-

blico (geral e águas/saneamento) 
mediante marcação prévia, das 
9.00 h às 12.30 horas e das 13.30 
h às 17.00 horas, através do nú-
mero do atendimento geral (284 
540 101), atendimento de águas e 
saneamento (800 209 642), geral 
(284 540 100), ou do email geral@
cm-serpa.pt (em qualquer horá-
rio). 

> O serviço de tesouraria está dis-
ponível das 9.00 h às 12.30 horas 
e das 13.30 h às 16.00 horas, com 
acesso condicionado a um uten-
te de cada vez.

> O atendimento descentralizado 
no Centro de Atendimento ao 
Público de A-do-Pinto, às se-
gundas, quartas e sextas-feiras, 
das 13.00 h às 15.00 horas, para 
atendimento presencial. 

> Os serviços essenciais do Muni-

cípio estão a realizar o seu tra-
balho em todo o concelho, res-
peitando todas as normas de 
proteção e segurança dos seus 
trabalhadores.

Continuam canceladas:
> Todas as iniciativas e atividades 

presenciais organizadas, apoia-
das e/ou licenciadas pelo Muni-
cípio, nomeadamente as direcio-
nadas para a população sénior;

> A cedência de transportes do 
Município;

> O serviço do autocarro Serpen-
tina;

Fronteira: 
> O acesso a Espanha, pela Estrada 

Municipal 520, que liga São Mar-
cos e Paymogo deverá reabrir no 
dia 1 de julho, previsivelmente.

Parque infantil do Jardim Municipal interdito

Mercado mensal em Serpa realizou-se cumprindo normas de segurança

Serviço de Atendimento do Município 

Formação para os feirantes, promovida pelo municípioParque de Campismo reabriu a 24 de junho
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Móvel e em todo o concelho 

Musibéria - Encontro 
de Culturas foi um sucesso

Monda

O Festival Musibéria – Encontro de Culturas 2020, que se realizou 
nos dias 6 e 7 de junho, com espetáculos ao vivo, num camião 

palco, da fadista Cuca Roseta e do grupo Monda, contou com bastante 

adesão popular, que das suas portas e janelas, assistiram aos espetáculos 
ambulantes.

Uma iniciativa inétida no concelho que contou com muita animação.

O camião, de grandes dimen-
sões, esteve em andamento e pas-
sou por Brinches, Vale de Vargo, Vila 
Nova de São Bento, Vila Verde de Fi-
calho, Pias e Serpa, permitindo que 

a população assistisse da janela ou 
da porta, aos espetáculos, respei-
tando as regras de segurança e evi-
tando a concentração de pessoas. 
Devido às dimensões do camião, os 

espetáculos tiveram que se cingir a 
algumas artérias e a algumas loca-
lidades.

Apesar do momento em que vi-
vemos, esta foi a primeira vez que 

o Musibéria – Encontro de Culturas 
se estendeu às freguesias e apesar 
de não ter sido possível a realização 
de espetáculo em todas as locali-
dades, este será certamente o mo-

Vila Verde de Ficalho Serpa
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delo a seguir na próxima edição do 
evento.

No dia 6, sábado, a fadista Cuca 
Roseta animou as ruas por onde 
passou, espalhando boa disposição, 

e no dia 7, o grupo Monda não dei-
xou os créditos por mãos alheias. 

A iniciativa contou com a emissão 
on-line através das redes sociais do 
Município, tendo sido transmitidos 

em direto todos os espetáculos. 
Esta edição contou ainda com 

a iniciativa “Ecos poéticos de uma 
Península”, um encontro virtual de 
poesia ibérica, com a participação de 

nove poetas, portugueses e espa-
nhóis, dos quais destacamos o escri-
tor português Pedro Paixão, que leu 
poemas inéditos de sua autoria.

n

Cuca Roseta

Vila Nova de São Bento Vale de Vargo

Brinches Pias
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Etnografia no Concelho de Serpa 
- Registos da Tradição Oral

O Xaile
O tema sobre o qual vamos falar faz 

parte dos usos e costumes locais, re-
fletindo uma tradição enraizada nas 
mulheres do Baixo Alentejo, que foi en-
fraquecendo ao longo das últimas déca-
das, mas que ainda permanece em uso, 
como elemento fundamental em certas 
manifestações culturais e sociais do 
nosso povo. 

Sobre o xaile e outros produtos de 
tecelagem manual, refere o antropólogo 
e etnólogo Jorge Dias: “Provêm de uma 
remota parentela têxtil, têm a sua raiz no 
berço da civilização, a Mesopotâmia e, 
afinal, em todo o Médio Oriente, de que 
a civilização islâmica é a mais direta her-
deira, na medida em que foi habitando, 
sempre e até hoje, os mesmos locais, do 
mesmo modo e com idênticos proces-
sos artesanais esse saber milenar de fiar 
e de tecer”.

Tendo sido o nosso território habita-
do durante séculos pelo povo árabe, é 
inegável a herança cultural que nos foi 
deixada. O uso do xaile preto por parte 
das mulheres do concelho, a sua pos-
tura embiocada e cerrada, leva-nos a 
acreditar que o uso e costume de uma 
capa protetora deste género fosse pas-
sado de geração em geração ao longo 
dos tempos.                            

Diz-nos a literatura que os primei-
ros xailes vieram para a Europa no séc. 
XVIII, provenientes de Caxemira, na Índia 
Oriental, trazidos por viajantes ingleses 
como presentes para as mulheres de 
família, e difundidos pela sociedade in-
glesa. Outros países da Europa produzi-
ram os xailes em lã de ovelha merina, de 
seda e algodão, tendo em conta que a 
caxemira era rara e de preços elevados. 

Nos finais do séc. XIX, o xaile foi intro-
duzido em Portugal, através do contra-
bando, destinado aos privilegiados, visto 
que era um sinal de riqueza. Porém, a 
sua difusão por todo o país, resulta do 
facto de a sua entrada ter coincidido 
com o desenvolvimento da indústria de 
tecelagem. 

A produção em série tornou este 
acessório mais acessível às bolsas po-
pulares. A cor preta era predominante 
nos xailes usados no concelho de Ser-
pa. Eram produzidos em materiais como 
a lã cardada, a sarja, lã de merino e o 
algodão, para o trabalho ou uso diário, 
e fabricado em materiais mais nobres 
como o veludo, ou seda natural, na sua 
maioria lavrados com motivos florais ou 
geométricos, como complemento do 
traje domingueiro, ou uso em ocasiões 
especiais, como as épocas festivas. 

Popularizado no Alentejo, foi um 

acessório usado por muitas mulheres, 
nos momentos de lazer, festas, traba-
lho do campo e no quotidiano, tornando 
usual que as mulheres saíssem de casa 
com o xaile pela cabeça ou pelos om-
bros, fizesse frio ou calor. 

A mulher envolta num xaile escondia 
a pobreza do seu trajar, dando-lhe dig-
nidade. Como expressão popular, diz-se 
que “o xaile é o tapa misérias”. O xaile 
preto também era um indicador muito 
forte dos processos de luto, tendo quase 
caído em desuso. 

Porém, o xaile continuará a ser sem-
pre sinónimo de aconchego do recém-
-nascido, de aquecimento, e também 
um traço identitário das mulheres do 
concelho de Serpa, e quiçá de todo o 
Alentejo interior. Uma peça fundamental 
e por muitas gerações preservada como 
um bem patrimonial.

Fontes bibliográficas:

“ETNOGRAFIA PORTUGUESA” – Livro III –  
Trajos de Portugal, de Leite de Vasconcelos

“TRAJES TRADICIONAIS PORTUGUESES” – 
Jorge Dias

“FOLCOLRE DE PORTUGAL, TRILHOS DA 
CULTURA PORTUGUESA” - Carlos Cardoso 

“EXPRESSÕES DA TRADIÇAO ORAL” – Serpa

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Balança decimal

A balança decimal é um instrumento que mede a massa 
de um corpo, cuja unidade de medida é o Quilo. Formada 
por um sistema de alavancas destinadas à pesagem de 
cargas, uma delas apresenta-se fixa com braços desiguais, 
sendo que o braço que sustenta o prato é dez vezes maior 
do que o que suporta o estrado onde se coloca o objeto a 
pesar.

Funcionava com um conjunto de pesos que deviam estar 
aferidos, (1Kg, 5 Kg, 10Kg). A carga era então colocada so-
bre a plataforma superior, e os pesos postos no prato ligado 
ao travessão. Em equilíbrio, o peso da carga é sempre dez 
vezes maior que o peso colocado no prato, daí o nome de 
decimal.

Este tipo de balança era usado em todo o país, e natural-
mente no concelho de Serpa, pelos comerciantes e arma-
zenistas, devido aos produtos e volumes com que lidavam, 
para, por exemplo, a pesagem de sacos de farinha, batatas, 
leguminosas, madeira, carvão, etc.

A origem da balança remonta às primeiras transações 
comerciais entre os povos, e ao longo dos tempos foi aper-
feiçoada de modo a tornar-se mais eficiente, mais prática, e 
sobretudo mais precisa. Hoje, amplamente difundida, é um 
instrumento essencial em várias áreas de natureza tecnoló-
gica, científica, para além do uso constante do quotidiano.

Destaque-se aqui, como importante ferramenta de tra-
balho, com fortes ligações à vida social e económica dos 
povos, e conserve-se como memória de outros tempos. 

Museu Municipal de Etnografia

Balança Decimal – Instrumento que mede a massa de um corpo, 
cuja unidade usual é o Quilo. A carga era colocada sobre a 
plataforma, e os pesos para aferição no prato. Em equilíbrio, o peso 
da carga é sempre dez vezes maior que o peso posto no prato.

Peça oferecida por Lucinda Velhinho ao Museu Municipal de 
Etnografia de Serpa

Xaile em seda lavrado com motivos florais
em algodão (1944)
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cultura

Finalista regional do concurso 7 Maravilhas

Cante Alentejano
O Cante Alentejano é um dos 

140 finalistas regionais às 7 Mara-
vilhas da Cultura Popular®.

Esta candidatura, promovida 
pela Casa do Cante de Serpa, na 
categoria Músicas e Danças, pre-
tende evidenciar esta manifesta-
ção cultural enquanto afirmação 

distintiva do concelho, e conta 
com o apoio do Município de Serpa.

Para Tomé Pires, presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, “a 
força do Cante Alentejano e dos 
cantadores, as cantadeiras e os 
grupos corais de todo o Alentejo, 
do País e da diáspora merecem 

reconhecimento”. O facto de ter 
sido o Município de Serpa a prota-
gonizar o processo da candidatu-
ra do Cante a Património Imaterial 
da Humanidade da Unesco foi, e 
é, fruto da grande identificação do 
concelho com o Cante Alentejano 
e acaba por revelar o empenho 
que a Câmara Municipal de Serpa, 
interpretando a vontade dos seus 
munícipes, tem tido na sua promo-
ção e divulgação. Neste sentido, 
manifestações como esta consti-
tuem um reforço desta identidade 
e o reconhecimento público da 
ligação de Serpa ao Cante Alente-
jano. Como tal, este concurso será 
mais um passo para levar o Cante 
mais longe, na sequência de um 

trabalho, que tem vindo a ser rea-
lizado pelo Município, no sentido 
de manter viva uma tradição com 
a dimensão que o Cante tem.

O número de telefone para vo-
tação no Cante Alentejano, dispo-
nível desde 28 de junho, é o 760 
207 717 e o custo da chamada é 
de 0,60€ + IVA. 

Esta edição do concurso pre-
tende promover o Património Cul-
tural Imaterial, elegendo o que de 
melhor o país tem, e elevando a 
cultura popular a um patamar de 
causa pública.  

Mais informações em:             
https://7maravilhas.pt/

n

Exposição de fotografia

Alentejo Alma da Paisagem 
na Casa do Cante

A Casa do Cante de Serpa tem patente, 
até 22 de agosto, uma exposição de 

fotografia da autoria de Cabrita Nascimento. 
José Cabrita Nascimento, de 58 anos, natu-

ral de Viseu, é fotógrafo, licenciado em Socio-
logia, com pós-graduação em Direito da Cul-
tura e Património Cultural. Animador cultural e 
formador nacional do FAOJ/IPJ, e internacio-
nal em programas da União Europeia, do seu 
currículo artístico destaca-se a participação 
em várias exposições coletivas e individuais e 
quatro prémios em cinema documental não-
-profissional.

O seu projeto “Alentejo Alma da Paisagem” 
pretende questionar se a alma pode criar ima-
gens artísticas, paisagens oníricas e fotografias 
poéticas. Primeiramente as imagens são con-
cebidas, sonhadas e depois fotografadas, re-
correndo à dupla exposição, e posteriormente 
editadas digitalmente. O resultado pretende 
ser poesia visual, com ressonâncias sonoras.

Para José Cabrita Nascimento, trata-se de 
um processo pessoal de redescoberta da arte, 
bem como um encontro íntimo com a paisa-
gem do Alentejo, modelada ao longo dos sé-
culos pela mão do ser humano. O choque es-
tético, poético e contemplativo da exposição 
“Alentejo Alma da Paisagem” pretende provo-
car beleza, inquietação e espanto. O fotografo, José Cabrita Nascimento, na montagem da exposição, que está patente ao público na Casa do Cante em Serpa
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desporto

O Centro de BTT, único no Alentejo homologado, situa-se no Parque de Campismo de Serpa

Aposta no ciclável

Percursos de BTT 
A Entidade Regional de Turis-

mo (ERT) do Alentejo e Ribatejo 
encontra-se a iniciar a obra para 
a concretização de 76 percursos 
cicláveis, incorporados em oito 
Centros de Cycling, que se irão ar-
ticular com os da Rota Vicentina e 
com os quatro percursos existen-
tes em Serpa, definidos pela Câ-
mara Municipal e já homologados.

Esta operação piloto, apoiada 
pelo Turismo de Portugal, pre-
tende concentrar a oferta neste 
segmento, e até ao final de 2020 
disponibilizar ao visitante 3 100 
quilómetros, dos quais 1 369 qui-
lómetros de BTT, 931 quilómetros 
de estrada e 805 quilómetros de 
caminhos não pavimentados.

Em Serpa, a aposta no ciclável 
por parte do Município, enquanto 
prática desportiva e integração 
num estilo de vida saudável, já 
levou à homologação de quatro 
percursos, totalmente marcados, 

por 238 quilómetros e com qua-
tro níveis distintos, ligados entre 
si, permitindo várias combinações 
que permitem chegar a todas as 
freguesias do concelho. Os vários 
percursos podem ser acedidos no 
site visitserpa.pt.  

O município possui, até à data, 
o único Centro de BTT do Alente-
jo, homologado pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo. Locali-
zado no Parque de Campismo da 
cidade, oferece todas as condi-
ções de apoio ao praticante: o do-
wnload dos percursos para o GPS, 
lavagem de bicicletas e ferramen-
tas para manutenção e ajuste.

Paralelemente, foi desenvol-
vido um conjunto de ciclovias no 
concelho, que perfazem 8,5 qui-
lómetros, organizadas e identi-
ficadas para o desenvolvimento 
de práticas lúdicas e desportivas, 
pedonais ou de bicicleta. 

n

Campeonato nacional

Motociclista serpense destaca-se
Jaime Coelho, motociclis-

ta natural de Pias, venceu as 
duas primeiras corridas rea-
lizadas em SuperStock600, 
no Campeonato Nacional de 
Velocidade, que iniciou no dia 
6 de junho, no Circuito do Es-
toril.

O motociclista iniciou-se 
na competição em 2016, na 
Copa Dunlop Motoval, ten-
do terminado o ano no meio 
da tabela classificativa. Em 
2017 conseguiu seis pódios 
em seis corridas, obtendo 
o terceiro lugar na geral do 
Campeonato Nacional de 
Velocidade. Em 2018 esteve 
afastado das competições, 
e regressou em 2019, tendo 
participando em 12 corridas 
que lhe valeram oito vitórias 
e o titulo de campeão, per-
mitindo-lhe este ano compe-
tir na categoria principal do 
Campeonato Nacional de Ve-
locidade, em SuperStock 600.

Jaime Coelho no Campeonato Nacional de Velocidade, que decorreu no Circuito do Estoril
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ambiente
Município assinalou

Dia Mundial do Ambiente

Assinalou-se no dia 5 de 
junho o Dia Mundial do 

Ambiente, criado com o objeti-
vo de alertar as populações e 
os governos para a necessida-
de da sua proteção e preser-
vação, e estabelecendo prin-
cípios para orientar a política 
ambiental à escala mundial.

“Defender e melhorar o 
meio ambiente, para as atuais 
e futuras gerações, é um dos 
objetivos das políticas muni-
cipais, pelo que se têm vindo 
a desenvolver um conjunto 
de ações e medidas”, refere 
Francisco Godinho, vereador 
responsável pelo pelouro do 
Ambiente.

Junto da comunidade esco-
lar, realizaram-se amiúde cam-

panhas de sensibilização para 
a importância da reciclagem e 
oficinas de reutilização de ma-
teriais, bem como a colabora-
ção com o projeto Eco-Escolas 
na realização de atividades, 
nomeadamente da Rota da 
Floresta. 

O Município promove regu-
larmente iniciativas abertas à 
comunidade, como é o caso 
das Jornadas Municipais da 
Biodiversidade, sessões e ex-
posições sobre a problemá-
tica da poluição dos oceanos 
ou a participação na Hora do 
Planeta. 

É também de referir a ado-
ção de medidas concretas em 
defesa do ambiente, como a 
eliminação do uso de glifosato 

e a aposta em alternativas ami-
gas do ambiente, como a mon-
da térmica e os produtos bioló-
gicos. “Paralelemente, porque 
acreditamos que podemos ter 
um papel relevante, é de refe-
rir o alerta para os perigos das 
culturas intensivas e das mo-
noculturas, em detrimento da 
agricultura sustentável”, desta-
ca o vereador.

Para assinalar este Dia Mun-
dial do Ambiente, ainda que 
simbolicamente, devido às 
contingências imposta pela 
pandemia da Covid 19, o Mu-
nicípio plantou uma árvore, 
como forma de realçar a im-
portância da preservação da 
floresta autóctone.

n

A empresa AGDA - Águas Públicas do 
Alentejo procedeu à higienização e desin-
feção dos reservatórios no concelho de 
Serpa, entre 11 de maio e 1 de junho. 

Este procedimento de limpeza e higie-
nização de reservatórios é importante en-
quanto medida preventiva, no sentido de 
reduzir potenciais riscos de contaminação, 
contribuindo para a preservação da saúde 
pública. 

Medidas preventivas
Desinfeção dos reservatórios

Este emblemático espaço do concelho de 
Serpa reabriu ao público, no passado dia 8 de 
junho, sujeito a novas regras de utilização, à 
semelhança dos outros equipamentos muni-
cipais.

Aberto de segunda-feira a domingo, das 
10.00 h às 23.00 horas, a sua frequência está 
sujeita, obrigatoriamente, ao uso da máscara, 
à desinfeção das mãos à entrada, ao cumpri-
mento do distanciamento mínimo de dois me-
tros entre pessoas e da etiqueta respiratória.

É permitida a circulação pelo jardim, mas é 
proibida a utilização dos bancos e do Parque 
Infantil, e a permanência no café/esplanada, 
deve cumprir as indicações da orientação n.º 
23 de 8 de maio da DGS.

Novas regras
Jardim 
Municipal 
reabriu

Francisco Godinho, vereador do pelouro do Ambiente, ajuda a plantar uma árvore no Jardim Municipal de Serpa

Dispensador de desinfectante nas entradas

Proíbida a utilização dos bancos
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obras 
Serpa
> Centro Interpretativo do Cante – obra

> Parque de Campismo – conclusão da requalificação das 
infraestruturas elétricas e arranjos exteriores

> Zona Sul – conclusão das infraestruturas elétricas e 
arranjos exteriores

> EBI Abade Correia da Serra – manutenção e limpeza 
dos recintos escolares

> Creche/Jardim de Infância Nª Sr.ª da Conceição                
– manutenção

> Zona Industrial – limpeza da linha de água

Vales Mortos 
> Caminho Municipal 1094 (Zona da Neta) – manutenção 

> Escola Primária – manutenção e limpeza dos recintos 
escolares

A obra de requalificação do edifí-
cio da Divisão de Cultura e Pa-

trimónio da Câmara Municipal de Serpa 
encontra-se em fase de conclusão. 

Os trabalhos consistiram na substitui-
ção dos vãos exteriores com instalação 
de vidro duplo, para a melhoria do con-
forto térmico e acústico, na instalação de 
iluminação LED, garantindo níveis ade-
quados para um edifício de serviços, e 
de sistema de ventilação com recupera-
ção de energia, contribuindo para a me-
lhoria da qualidade do ar interior.

A requalificação, com um investimento 
previsto, de 61 300 euros, acrescido de 
IVA, foi desenvolvida no âmbito de uma 
candidatura conjunta com a Cimbal, pro-
jeto Prominent Med, programa Interreg 
Med, cofinanciado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, com uma 
taxa de 85 por cento.

O projeto candidatado centrou-se na 
utilização de contratos públicos para 
a aquisição de inovação que contribua 
para a melhoria da qualidade dos servi-
ços públicos. 

Divisão da Cultura e Património

Beneficiação do edifício 

Entrada do edifício com as novas janelas de vidro duplo

Nova iliminação LED adequada a um edifício de serviços



julho 2020 | Serpa Informação | 15

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo – construção

Brinches
> Escola – manutenção e limpeza dos 

recintos escolares

> Caminho Municipal 518 – reparação de 
passagem hidráulica

Pias 

> Escola Básica Integrada – manutenção e 
limpeza dos recintos escolares

Vila Verde de Ficalho

> Escola do 1.º Ciclo – manutenção e 
limpeza dos recintos escolares

______________________________________________

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 julho realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 22, 
em Serpa, na sala de Sessões da Câmara 
Municipal, 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 03 | Farmácia SERPA JARDIM
04 a 10 | Farmácia CENTRAL
11 a 17  | Farmácia SERPA JARDIM
18 a 24  | Farmácia CENTRAL
25 a 31  | Farmácia SERPA JARDIM

> Edifício do pré-escolar – manutenção de 
espaços verdes

> Sinalização vertical e horizontal – colocação

Vila Nova de São Bento

> Caminho Municipal 1099 (Zona de Vale 
Covo) – manutenção

> Escola Básica – eliminação dos 
respiradores e reparação dos bancos 
exteriores

> Escola Básica – manutenção e limpeza 
dos recintos escolares

Vale de Vargo

> Escola primária – manutenção e limpeza 
dos recintos escolares

> Ramais de água – substituição

> Estrada Municipal 517 – limpeza de bermas

A-do-Pinto 
> Escola primária – manutenção e limpeza 

dos recintos escolares

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