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notícias

A Câmara Municipal de Serpa 
vai pagar, na totalidade, a última 
tranche de apoios aos clubes e 
associações desportivas.

Desde meados de março que 
estas associações não têm ati-
vidade, quer desportiva quer re-
creativa, devido à situação pan-

démica mundial. Contudo, tendo 
em conta que as associações, 
impedidas de realizar qualquer 
evento, já tinham assumido com-
promissos, e considerando ainda 
que as associações estão a ini-
ciar uma época desportiva num 
clima de incertezas, mas que 

continuam a ter despesas ine-
rentes a esta fase inicial (como 
inscrições e outras associadas) o 
Executivo Municipal decidiu pa-
gar na totalidade a última tran-
che referente aos apoios.
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Covid 19

Apoios às associações 
desportivas 

Os serviços da Câmara Municipal procedem à plantação de árvores

A Câmara Municipal de Ser-
pa, prosseguindo a sua política 
ambiental, plantou 16 árvores 
na Zona Sul. As espécies esco-
lhidas, ambas bem adaptadas à 
região, foram a tília e a ameixieira 
de jardim. 

À semelhança que já aconte-
ceu com o replante de árvores 
junto ao Centro de Saúde de Ser-
pa, os serviços do Município co-
locaram tela anti raízes, cujo ob-
jetivo é encaminhar as mesmas 

para o fundo, prevenindo assim 
o levantamento do pavimento 
envolvente à caldeira. A caldeira 
foi feita à cota do pavimento de 
forma a possibilitar uma melhor 
mobilidade no passeio.

Paralelamente, foi ainda colo-
cado o sistema de rega gota-a-
-gota subterrâneo, para que as 
jovens árvores tenham um rápi-
do e saudável crescimento. Para 
minimizar o aparecimento de in-
festantes foi ainda colocada uma 

rede de sombra com gravilha. 
A plantação e mesmo a substi-

tuição de novas árvores no con-
celho está a seguir estas regras 
das boas práticas de forma a as-
segurar que no futuro os incon-
venientes sejam mínimos.

De destacar ainda que a esco-
lha das espécies a plantar tem 
por base o facto de estas esta-
rem adaptadas à nossa região e 
ao nosso clima.
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Zona Sul

Plantação de árvores 
Exposição e visitas no

Dia Nacional 
dos Castelos

A Câmara Municipal de Serpa assinala o Dia 
Nacional dos Castelos (próximo dia 7 de outu-
bro) com a inauguração da exposição de dese-
nho de Luís Pedro Cruz, intitulada “(A)riscar em 
Serpa: o castelo e as muralhas”.

A exposição vai estar patente ao público na 
Casa do Cante, e permanecerá até 30 de outu-
bro. Ainda no âmbito do Dia Nacional dos Cas-
telos, dia 10 de outubro, é proposta a iniciativa 
Visitas com História, composta por várias ses-
sões de visitas guiadas ao Castelo, onde serão 
destacados alguns episódios da vida deste 
monumento através das personagens de Abu 
Bakr b. Wazir, alcaide muçulmano de Serpa em 
1174, de Afonso Peres de Farinha, grão-prior 
dos Hospitalários, por um Besteiro do Conto 
ao tempo do rei D. Dinis e pelo cavaleiro Antão 
Vasques durante a revolução de 1383-1385. A 
iniciativa de dia 10 de outubro é limitada a 15 
participantes por sessão e sujeita ao levanta-
mento prévio de bilhetes gratuitos. As reservas 
podem ser efetuadas através do mail: cultura-
patrimonio@cm-serpa.pt. 

“(A)riscar em Serpa: o castelo e as muralhas”
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A 
pandemia, nomeadamen-
te neste início do ano 
letivo e do retomar das 
aulas presenciais, a par 
com o atual aumento de 
casos, tem-nos levado a 

uma maior atenção a todas as situações, 
indo ao encontro das necessidades dos 
munícipes. Vivemos tempos atípicos e 
impõem-se cuidados redobrados para 
enfrentar a doença, criando, em simul-
tâneo, condições para dar resposta ime-
diata ao que possa surgir. Desde março 
passado que estamos a trabalhar nesse 
sentido, das questões ligadas ao ensino 
aos problemas sociais. Se o necessário 
desenvolvimento destes temas cons-
ta neste número do “Serpa informação”, 
deixo aqui ainda mais uma referência à 
Escola Secundária de Serpa, salientando 
a nossa disponibilidade para ser parte da 
solução, tal como sempre temos vindo 
a fazer, tendo mesmo já assumido ser a 
entidade promotora de uma candidatura 
e assumindo os encargos com os meios 
necessários, nomeadamente com os re-
cursos humanos, num valor estimado 
de 100 mil euros. Mas desde que seja o 
Ministério da Educação - que tem a res-
ponsabilidade do ensino secundário - a 
assegurar todas as despesas da obra, 
nomeadamente as que decorrem da 
contrapartida pública nacional, os tais 15 
por cento de um valor que não se sabe 
bem qual será. Que fique claro que não 
estamos a impedir que esta se faça. Es-
tamos, pelo contrário, a querer resolver, 
mas desde que cada uma das partes as-
suma as suas responsabilidades. 

Deixo também uma nota de preocupa-
ção sobre a prevista alteração do funcio-
namento nas urgências do Hospital de S. 
Paulo. A acontecer, é mais uma medida 
altamente prejudicial para a população, 
ainda mais numa altura em que é impe-
rioso melhorar os serviços essenciais de 
saúde pública. Este é um assunto que 
estamos a acompanhar com preocupa-
ção e de que iremos dando a divulgação 
que se impõe.

EDITORIAL
ASSUMIR OS NOSSOS 
COMPROMISSOS 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Tendo em conta as notícias vindas a públi-
co sobre a alteração de funcionamento 

nas urgências do Hospital de São Paulo, em 
Serpa, a Câmara Municipal de Serpa já solici-
tou à Unidade Local de Saúde do Baixo Alente-
jo (Ulsba), entidade responsável pelo serviço, 
esclarecimentos sobre esta matéria.

A autarquia enviou, no passado dia 28 de se-
tembro, um ofício pedindo mais informações 
sobre estas alterações.

O Município estranha que, numa altura de 

grande complexidade para a população, do-
minada pelo contexto da Covid 19, se altere 
o funcionamento de serviços essenciais, in-
tegrados no Serviço Nacional de Saúde e de 
grande necessidade para a população.

No mesmo dia, organizada pela Comissão 
de Utentes de Serpa, teve lugar uma concen-
tração em frente ao Hospital de São Paulo, na 
qual o Executivo da Câmara Municipal de Ser-
pa também participou.
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Hospital de São Paulo

Câmara questiona 
Unidade Local de Saúde

O Executivo da Câmara Municipal de Serpa participou na concentração organizada pela Comissão de Utentes

Concentração organizada em frente ao Hospital de São Paulo, em Serpa
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Horários dos 
estabelecimentos

Situação de 
contingência

A Câmara Municipal de Serpa informa que 
a autoridade local de saúde e a GNR emitiram 
um parecer favorável à solicitação da autarquia 
no que toca aos horários de funcionamento 
dos estabelecimentos do concelho, no âmbi-
to da declaração da situação de contingência, 
que entrou em vigor no dia 15 de setembro. 

Assim, a abertura dos espaços deverá man-
ter-se de acordo com o que está definido na 
licença de utilização dos mesmos, e o encerra-
mento deve ser efetuado até às 23.00 horas, o 
limite máximo previsto na Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 70-A/2020, que declara 
a situação de contingência, no âmbito da pan-
demia da Covid 19.

A situação de contingência foi entretanto 
alargada até ao dia 15 de outubro.

Município financia 

Esterilização 
de gatos errantes

A Câmara Municipal de Serpa deu início, no pas-
sado dia 3 de setembro, a um plano de prospeção 
e sinalização de colónias de gatos errantes existen-
tes no concelho, de forma a poder implementar um 
programa de captura, esterilização e devolução, 
conhecido como CED.

Para tal, é necessário o envolvimento dos muní-
cipes e organizações de proteção animal, que se-
rão fundamentais na implementação deste plano. 
Uma vez sinalizadas e autorizadas as colónias pela 
Autoridade Veterinária Municipal, as entidades res-
ponsáveis ou munícipes irão beneficiar de um apoio 
financeiro para proceder ao programa CED.

Os interessados em colaborar com este progra-
ma podem solicitar informação para o e-mail ge-
ral@cm-serpa.pt, da Câmara Municipal de Serpa, 
deixando a sua identificação, morada e contacto, a 
fim de ser feita uma avaliação da localização das 
colónias.

Para o Município de Serpa a implementação de 
um plano de captura, esterilização e devolução 
torna-se cada vez mais premente, controlando os 
nascimentos de animais errantes.

Reciclagem 

Campanha de 
sensibilização

A Câmara Municipal de Serpa, em parceria 
com a Resialentejo, realizou no final do mês de 
agosto uma campanha de sensibilização junto 
dos beneficiários do projeto PAYT, de recolha 
porta-a-porta de recicláveis, no qual os cida-
dãos pagam apenas os resíduos que efetiva-
mente produzem.

Dinamizada por técnicos através de contac-
tos porta-a-porta, a campanha teve o intuito 
de esclarecer a população abrangida sobre o 
funcionamento e quais os procedimentos que 
devem ser adotados.

O projeto piloto PAYT é desenvolvido pela 
Resialentejo, em conjunto com os municípios 
de Serpa, Barrancos, Mértola, Moura e Ourique. 
Em Serpa, este projeto foi implantado no início 
deste ano, e a adesão por parte da população 
residente no Centro Histórico da cidade tem 
vindo a subir gradualmente. 

Na próxima edição do “Serpa Informação” 
daremos conta da Liga da Reciclagem dos 
concelhos da Resialentejo.

n

Concelho de Serpa 

Campanha 
de esterilizações

O Canil/Gatil Intermunicipal 
da Resialentejo (Cagia) está a 
levar a cabo uma campanha 
de esterilização de animais de 
companhia, aplicável aos cães 
e gatos cujos proprietários resi-
dam na sua área de abrangên-
cia e na qual se inclui Serpa. 

Os animais a serem esteriliza-
dos devem estar identificados 
eletronicamente, com registo 
atualizado no sistema de infor-
mação de animais de compa-
nhia (SIAC) e possuir boletim 

sanitário com vacina antirrábica 
válida.

Aplica-se a até três cães ou 
quatro gatos, não podendo no 
total ser excedido o número de 
quatro animais por agregado 
familiar. O valor do apoio será 
pago à clínica veterinária onde 
for realizada a esterilização e o 
restante valor será pago pelo 
proprietário do animal direta-
mente à clínica. Contudo, em 
Serpa, a Câmara Municipal 
comparticipa as esterilizações, 

em valor igual ao suportado 
pelo Cagia, dos animais abran-
gidos pela campanha, desde 
que registados em Serpa. Esta 
campanha pretende ser uma 
forma privilegiada de controlo 
da população de animais vadios 
e do combate ao abandono. 

Este é o segundo ano em que 
se realiza esta campanha, sen-
do que em 2019, nos 13 municí-
pios que fazem parte do Cagia, 
foram esterilizados 100 animais, 
dos quais 42 eram de Serpa.
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Tratou-se de uma aula ao vivo para alguns jovens

Semana Europeia da Mobilidade

Emissões zero, 
mobilidade para todos
A Semana Europeia da Mo-

bilidade, este ano sob o 
lema “Emissões zero, mobilidade 
para todos”, realizou-se de 16 a 
22 de setembro.

O programa contou, nos dias 16 
e 18, com aulas on-line, do pro-
grama Gente em Movimento. 

No dia 22, dia em que se assi-
nalou o Dia Europeu sem Carros, 
teve lugar uma exposição de bi-
cicletas com história na Praça da 
República, bastante participada. 
Durante o dia, o município dispo-
nibilizou as suas bicicletas a todos 
os que as quiseram usar.

Jornadas Europeias do Património

Património e educação

O Município de Serpa asso-
ciou-se, como habitualmente, 
à comemoração das Jornadas 
Europeias do Património, que se 
assinalaram nos dias 25, 26 e 27 
de setembro, subordinadas ao 

tema Património e Educação.
A data foi assinalada em Ser-

pa, no dia 25, com uma iniciativa 
que se realizou no exterior da 
Biblioteca Municipal Abade Cor-
reia da Serra, sobre o “Ofício de 

Barbeiro, um património a pre-
servar”. O evento contou com 
a participação do En(Cena), do 
barbeiro Francisco Parreira (Chi-
co Zé), e da Academia Sénior de 
Serpa.

Mediante 
agendamento

Loja Social 
reabriu

A Loja Social já reabriu ao público, median-
te o agendamento prévio, que pode ser feito 
pelo telefone 284 540 192, e o cumprimento 
de determinadas regras, nomeadamente o 
uso obrigatório de máscara e a permanência 
de apenas uma pessoa de cada vez.

A Loja, que funciona nas instalações do 
Centro Social e Educativo de Serpa (antigo 
edifício do Pólo 3), tem como função a de 
banco de recolha e entrega de bens novos 
ou usados, como roupas, sapatos, mobiliário, 
eletrodomésticos e brinquedos, doados por 
particulares ou empresas. 

A Loja Social, iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal de Serpa, pretende contri-
buir para suprir as necessidades imediatas de 
pessoas ou famílias com agregados familiares 
carenciados.

n

A Câmara colocou as suas bicicletas na praça
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educação
Início do ano escolar

Medidas de higiene
e prevenção

Participaram nas ações de formação ministradas por técnicos da autarquia cerca de 60 auxiliares de ação educativa

Com o início do ano letivo, muitas são as preocupações da 
comunidade escolar. O Executivo da Câmara Municipal de 
Serpa também está apreensivo quanto a este arranque, num 

momento tão conturbado como o que vivemos.
Muitas são as medidas que a autarquia tem vindo a tomar para 

que a prevenção seja a nota dominante. Contudo, a grande preocu-
pação passa pelo facto de, a qualquer momento, tudo poder mu-
dar, passando de ensino presencial, para ensino em casa, e caso isso 
aconteça, há que defender os alunos para que não haja ainda mais 
desigualdade.

Este nebulizador permite desinfetar espaços, contribuindo para a prevenção do contágio 
da Covid 19

No âmbito das medidas adotadas pelo Município, como forma de preven-
ção da Covid 19 junto da comunidade escolar, destacam-se algumas ações, 
nomeadamente a formação aos assistentes operacionais dos agrupamentos 
n.º 1 e n.º 2 de Serpa, em que participaram 60 pessoas em várias localidades 
do concelho, as ações de demonstração do uso dos nebulizadores nas es-
colas do pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho, a entrega de equipamentos 
de proteção individual a todos os auxiliares contratados pelo Município de 
Serpa, a aquisição de tapetes para desinfeção e ainda kit para as áreas de 
isolamento de todas as escolas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo. 

O Município esteve ainda disponível para auxiliar os agrupamentos de es-
colas a elaborarem os seus planos de contingência. 

Também a gestão dos transportes escolares, com o pedido de desdo-
bramento de muitas carreiras, e a falta de recursos humanos nas escolas 
que são da responsabilidade do Ministério da Educação, foram outras das 
preocupações deste Executivo.

Município adquire nebulizadores de desinfeção
A Câmara Municipal de Serpa está a adquirir vários nebulizadores de de-

sinfeção para colocação em todas as escolas do concelho em que a autar-
quia tem responsabilidade, permitindo assim que salas de aula e espaços 
comuns sejam desinfetados, garantindo assim uma proteção adicional para 
crianças, professores e auxiliares de ação educativa no combate ao contá-
gio pelo Coronavírus.

Paralelamente, vão ser adquiridos mais equipamentos de desinfeção que 
serão utilizados noutros locais, em especial nos edifícios municipais.
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educação
Educação

Investimento 
municipal

O Município de Serpa aposta fortemente na 
educação. O investimento passa pela oferta de 
cadernos de atividades a todos os alunos do 
1.º ciclo das escolas do concelho. Esta medida 
beneficia 410 alunos e representa um investi-
mento de cerca de 15 000 euros.

Em matéria de Ação Social Escolar, para os 
alunos com escalão A e B, o investimento em 
material escolar, para todo o ano letivo, será de 
3 352 euros. A previsão de custo das refeições 
escolares, no mesmo âmbito, até final do ano 
de 2020, é de 38 293 euros.

As verbas aprovadas para a aquisição de 
material didático e pedagógico, destinado ao 
funcionamento das escolas básicas de 1.º ciclo 
e dos jardins-de-infância, é de 8 198 euros. 

A estes valores juntam-se as verbas para 
contratação de 23 auxiliares de ação educati-
va, bem como os transportes escolares asse-
gurados pela autarquia. 

Estes montantes foram aprovados na re-
união da Câmara Municipal, realizada a 2 de 
setembro. 

Cuidados redobrados

Município 
reforça recursos

O ano letivo foi planeado em 
conjunto pela autarquia, pelos 
dois agrupamentos de escola 
do concelho e pela Escola Pro-
fissional de Desenvolvimento 
Rural de Serpa. Foram reali-
zados Conselhos Gerais dos 
agrupamentos de escola e o 
Conselho Municipal de Educa-
ção. De todas as reuniões saí-
ram preocupações no âmbito 
da pandemia provocada pela 
Covid 19.

Muitas são as medidas que 
a autarquia tem vido a tomar 
para que a prevenção seja a 
nota dominante. Contudo, a 
não colocação de mais pessoal 
auxiliar nas escolas, por par-
te do Ministério da Educação, 
está a criar constrangimentos, 
até porque a limpeza e desin-
feção são, mais do que nunca, 
fundamentais nas escolas.

Nesta matéria a Câmara Mu-
nicipal de Serpa está a fazer 
um esforço para colocação de 
mais trabalhadores nas esco-
las. Além dos auxiliares con-
tratualizados através de pro-
tocolo com o Ministério, que 
anualmente são 14 (um por 
sala), a autarquia contratuali-
zou este ano mais 16 trabalha-
dores, totalmente suportados 
pelo orçamento da Câmara.

Também os transportes es-
colares estão a ser afetados 
neste início de ano letivo. Na 
preparação do ano, e sempre 
em acordo com os agrupa-
mentos e Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de 
Serpa, foi elaborado um Pla-
no de Transportes, que neste 
momento viu adicionados pela 
autarquia mais três circuitos 
especiais para transporte de 

alunos (neste momento são 
19). Ainda neste contexto, a 
autarquia já solicitou à Rodo-
viária Nacional que efetuasse 
o desdobramento de carreiras, 
suportado pela Câmara Muni-
cipal, para que sejam cumpri-
das as regras definidas pela 
Direção Geral de Saúde no que 
toca à sua lotação (só podem 
ser ocupados dois terços dos 
lugares).

A Câmara Municipal de Ser-
pa está em permanente diá-
logo com as escolas, pais, 
professores e trabalhadores, 
reforçando os meios e resol-
vendo os problemas que estão 
a ser reportados, muitas vezes 
além das suas responsabilida-
des, mas sempre tentando mi-
nimizar as dificuldades vividas 
pela comunidade escolar.

n

Educação

Transportes 
escolares

Devido à limitação do número de passa-
geiros nos transportes para dois terços da sua 
ocupação, a Câmara Municipal de Serpa pas-
sou a ter desafios acrescidos em termos de 
gestão dos transportes, até porque a grande 
maioria é feita por operadores externos, que 
por sua vez também têm limitações.

Nas carreiras de transportes públicos efe-
tuadas pela Rodoviária, o Município, depois de 
informado pelo agrupamento respetivo, solici-
tou o seu desdobramento, nas horas de maior 
procura, por forma a que não haja excesso de 
lotação. Este é mais um custo que será impu-
tado à autarquia.

Município entrega livros de atividades (foto de arquivo CMS)

A autarquia contratualizou este ano mais 16 trabalhadores
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educação
Apreensão no início do ano

Reuniões 
com a população

A Câmara Municipal de Serpa 
agendou várias reuniões com a 
população para abordar a ques-
tão do início do ano letivo. Em 
setembro realizaram-se sessões 
em Serpa (dia 21), Vila Nova de 
São Bento (dia 23), Pias (dia 25),  
Vales Mortos (dia 26), Brinches 
(dia 28) e Vila Verde de Ficalho 
(dia 29), sendo que em outubro 
ainda se realizará uma reunião 
em Vale de Vargo (dia 1).

Em cima da mesa esteve o 
arranque do ano letivo, com as 
novas regras de funcionamento 
das escolas devido à situação 
em que vivemos.

A grande maioria dos presen-
tes, pais de crianças a frequentar 
o pré-escolar e o primeiro ciclo, 
mostrou-se preocupada com a 
rigidez dos horários escolares.

Pela parte do Município, es-
tiveram presentes o Presidente 
da Câmara Municipal de Serpa, 
Tomé Pires, e a Vereadora com 

o Pelouro da Educação, Odete 
Borralho, que deram conta de 
todas as ações realizadas neste 
início do ano letivo.

Falta de auxiliares

Novo ano 
escolar

Mais de 1 700 alunos estão inscritos para 
este ano letivo no concelho de Serpa, dos 
quais 208 estão a frequentar a Escola Profis-
sional de Desenvolvimento Rural de Serpa, 
896 alunos o Agrupamento n.º 1 e 617 alunos o 
Agrupamento n.º 2.

O Município, no âmbito da prevenção da 
doença Covid 19, reforçou o número de assis-
tente operacionais, contratando mais quatro 
assistentes para o pré-escolar, mas, até ao fe-
cho desta edição, continuava-se à espera de 
um reforço por parte do Ministério para os ou-
tros anos de ensino. Para o Executivo é priori-
tária a contratação de mais auxiliares de ação 
educativa, elementos fundamentais ao bom 
funcionamento das escolas, ainda mais numa 
situação em que a limpeza e a desinfeção são 
fundamentais. 

Reunião em Serpa sobre o início do ano letivo

Comunidade 
educativa

Receção aos 
profissionais

A Câmara Municipal de Serpa convidou o 
pessoal docente e não docente, colocado nas 
escolas de Serpa, a visitar a Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea e o Museu Municipal 
de Arqueologia, como forma de dar as boas 
vindas à comunidade escolar.

Este ano letivo, impossibilitados de rece-
ber presencialmente estes trabalhadores, o 
Executivo da Câmara Municipal de Serpa, ofe-
receu um voucher que pode ser trocado pelo 
catálogo oficial da Galeria Municipal de Arte 
Contemporânea ou pelo roteiro do Museu Mu-
nicipal de Arqueologia, durante a visita a estes 
equipamentos.

Preocupações das escolas

Acompanhamento 
da Autoridade de Saúde

Na sequência da preocupação 
manifestada pelos diretores dos 
Agrupamentos de Escolas n.º 1 e 
n.º 2 de Serpa, bem como pelo 
diretor da Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Ser-
pa, em reunião do Conselho Mu-
nicipal de Educação, realizada 
no passado dia 11 de setembro, 
no que se refere às questões de 

segurança relativas à prevenção 
da propagação do novo Corona-
vírus, ainda não verificadas pela 
autoridade de saúde, a Câmara 
Municipal de Serpa, na qualida-
de de membro do Conselho Mu-
nicipal de Educação de Serpa, 
contactou a autoridade local de 
saúde de forma a transmitir es-
tas preocupações.

De referir que, tendo em con-
sideração a especificidade de 
cada agrupamento, foi referi-
do no Conselho uma especial 
preocupação com a Escola 
Profissional de Desenvolvimen-
to Rural de Serpa, que tem um 
caráter supramunicipal, com 
alunos oriundos de diversas lo-
calidades do país.

Reunião em Vila Nova de São Bento
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educação
Novo ano em cima da mesa

Conselho Municipal 
de Educação com 
muitas preocupações
No dia 11 de setembro 

realizou-se uma reu-
nião do Conselho Municipal de 
Educação. 

O balanço do ano letivo 2019-
2020 e as expectativas para o 
ano que agora se iniciou foram 
os assuntos em cima da mesa.

A Covid 19 marcou a reunião 
do Conselho Municipal de Edu-
cação, com os responsáveis 
a destacar o afastamento dos 
alunos das escolas desde mar-
ço. As aulas à distância mantive-
ram-se, mas alguns alunos não 
tiveram as mesmas oportunida-
des que os seus colegas. As de-
sigualdades foram mais marca-
das neste período, com alguns 
jovens a não terem acesso às 
aulas on-line.

A Câmara Municipal apoiou a 
aquisição de equipamentos de 
acesso à internet para os dois 
agrupamentos e para a escola 
profissional, mas o problema 
das desigualdades sociais vai 
mais além. Uma preocupação 
que se estende a este novo ano, 
em que se espera que as aulas 
sejam presenciais.

A Câmara Municipal de Ser-
pa, depois das escolas terem 
encerrado devido à Covid 19, 
passou a fazer o transporte 
de refeições e de materiais de 
apoio escolar a alunos que de 
tal necessitavam, referenciados 
pelos Agrupamentos de Esco-

las n.º 1 e n.º 2 do concelho e foi 
deliberado em Reunião de Ca-
mara um apoio financeiro para 
os dois agrupamentos e ainda 
para a Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural para a 
aquisição de equipamento in-
formático destinado aos alunos 
para a realização de aulas não 
presenciais.

Já em junho, o Município teve 
uma gestão partilhada com os 
agrupamentos de escolas na 
reabertura do pré-escolar, com 
um papel preponderante dos 
serviços municipais que realiza-
ram todo o trabalho de apoio à 
reabertura.

As Oficinas de Verão foram 
outro desafio, uma vez que a le-
gislação só surgiu a 15 de junho. 
Estas funcionaram em moldes 
diferentes, este ano, e o balan-
ço final foi positivo.

No ano letivo anterior, a co-
locação dos assistentes opera-
cionais no pré-escolar e no 1.º 
ciclo, acordada com a Dgeste 
(Direção-Geral dos Estabeleci-
mentos Escolares), tem como 
rácio um trabalhador por sala. 
No caso de Serpa, foram colo-
cados 15 que é o número de sa-
las. Contudo, e tendo em conta 
as atividades de apoio às famí-
lias, ou seja, o prolongamento 
de horário e o almoço, a Câma-
ra Municipal de Serpa colocou 
mais trabalhadores. A meio do 

ano letivo, em fevereiro, a Dges-
te contactou a Câmara, infor-
mando que o rácio era superior 
no pré-escolar do Agrupamento 
n.º 2 e retirou os honorários de 
um trabalhador. Apesar disso, a 
autarquia não retirou o trabalha-
dor e suportou todos os custos. 

Para a Câmara Municipal, esta 
mudança a meio do ano letivo é 
considerada um incumprimen-
to, uma vez que no início do ano 
o acordo firmado era outro.

Este ano letivo, bastante atí-
pico e abruptamente interrom-
pido em março, com o final das 
aulas presenciais, levou a que 
a autarquia investisse na edu-
cação cerca de 630 mil euros, 
referentes à colocação de au-
xiliares e refeições para o pré-
-escolar e 1.º ciclo, transportes 
escolares, ação social escolar, 
atividades de apoio à família, 
apoio na aquisição de materiais 
pedagógicos e de desgaste, 
Cante nas Escolas, Eco Esco-
las, manutenção das escolas e 
Oficinas de Verão, entre outros. 
Esta verba não reflete o mon-
tante anual normalmente inves-
tido pela autarquia que costuma 
chegar a um milhão de euros, 
uma vez que em março deixou 
de haver transportes escolares 
(a grande fatia do investimento), 
bem como uma abrupta dimi-
nuição no fornecimento das re-
feições.

Escolas

Município 
oferece fruta

A Câmara Municipal de Serpa volta a dar 
continuidade ao projeto de distribuição gratuita 
de fruta aos alunos do primeiro ciclo, pelo que, 
no próximo dia 8 de outubro e até ao dia 30 de 
junho, e sempre de acordo com o calendário 
escolar, o município vai distribuir fruta duas ve-
zes por semana (terças e quintas-feiras).

Esta ação é realizada ao abrigo de uma can-
didatura ao regime escolar de distribuição de 
fruta, hortícolas e leite e vai abranger cerca de 
400 alunos. Trata-se de um investimento de 
cerca de 6 500 euros.

Escolas do concelho

Controlo 
de pragas

A Câmara Municipal de Serpa efetuou, no 
início do mês de setembro, antecipando o 
início do ano letivo, uma ação preventiva de 
controlo de pragas, nomeadamente baratas, 
ratos, formigas, pulgas e carraças, no Centro 
Escolar de Serpa, Escola de Brinches, Escola 
de Pias, Escola de Vale de Vargo, Escola de 
Vila Nova de São Bento, Escola de Vila Verde 
de Ficalho, Escola de A-do-Pinto e Escola de 
Vales Mortos.

Trata-se de uma medida repetida anual-
mente para prevenir infestações nas escolas 
do concelho.

n

Oferta de fruta pelo município (foto de arquivo cms)

Reunião do Conselho Municipal de Educação
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António Réu, agricultor de profissão, dedica-se à pintura desde sempre como 
autodidata, e participa regularmente em exposições desde 1987. 

As suas obras integram as coleções dos Museus de Jaén e Figueiras (Espanha), 
Arte primitiva moderna, em Guimarães, Museu Alberto la Port (França), bem como 
várias coleções privadas. 

Expôs coletivamente em mais de cinquenta ocasiões, nomeadamente, nas Gale-
ria de Arte no Casino Estoril e do Casino da Póvoa, nas Galeria Almadarte, Mãe de 
Água e “Recreio das Artes” no Palácio da Foz, em Lisboa, no Padrão dos Descobri-
mentos, no Centro Cultural Português na Praia (Cabo Verde), Museu Internacional de 
Pintura Naif, em Jaen (Espanha), Museu de Arte Primitiva Moderna, em Guimarães.

Participou até à data em vários projetos coletivos, como a homenagem ao pintor 
Cruzeiro Seixas, na Amadora, em 2007, em que se pintou a maior tela do mundo; no 
programa PETI contra a exclusão, em Santa Maria da Feira, em 2008 e na homena-
gem ao pintor António Inverno, realizada em Aljezur, em 2008. 

António Réu é fundador e dinamizador do Projeto Ficalho Artes.
“A pintura Naïf não é a pintura dos pintores que não sabem pintar, como alguns 

pretendem, mas a pintura dos pintores que pintam como sabem. Quase sempre 
sem técnica, mas sempre com autenticidade, espontaneidade e poesia, utilizando 
nos seus trabalhos, não apenas as telas e as tintas, mas também o coração e o so-
nho.” Catálogo dos Naifs, Estori, 1993

Óleo sobre tela
O circo na eira/ 1999/ 96 x 145 cm

Feérica, esta grande paisagem de Réu expressa, nas cores, nos ritmos e nos per-
sonagens, a plenitude dos sentimentos de alegria que percorriam os campos e as 
gentes quando o circo chegava a cada lugar. Quase infantil na sinceridade dessas 
emoções, também o risco naif parece adequar-se em pleno para representar o pa-
lhaço, o prestidigitador, as mulheres que avançam, desde a alva aldeia, a contem-
plar esse mundo de magias e artifícios. Os campos garridos, plenos de flores e 
onde o trigo se vê já atado em molhos (indicativo do período de folguedos que se 
sucedia à safra), fazem par com o céu crepuscular, vestido em nuvens de cores de 
dia de risos.

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

António Réu

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Colunelo

Um colunelo é uma pequena coluna em pedra que fun-
cionaria como elemento arquitetónico de suporte. Este 
exemplar é proveniente do sítio arqueológico de Alpen-
dre dos Lagares, localizado na divisão entre a freguesia 
de Pias e a União de Freguesias de Salvador e Santa Ma-
ria. Neste local existiu uma importante villa, ou quinta, em 
época romana que continuou a ser ocupada após o fim 
do Império Romano, no final do século V d.C., durante o 
período conhecido como Antiguidade Tardia. É durante 
esta época que se assiste a uma progressiva cristiani-
zação das populações, com a igreja a assumir um cada 
vez maior papel de poder, materializado na estruturação 
e administração de propriedades e na fundação de igre-
jas e mosteiros, em torno das quais as comunidades se 
organizam. No concelho de Serpa conhecem-se alguns 
vestígios que comprovam esta situação, com a transfor-
mação de algumas antigas villae romanas em pequenos 
núcleos rurais que por vezes podem incluir a existência 
de basílicas, como atestado em Vila Verde de Ficalho e 
possivelmente na Herdade da Abóboda. A existência de 
certos tipos de materiais arquitetónicos em sítios rurais, 
como o colunelo referido, leva a supor que também em 
Alpendre dos Lagares possa ter existido uma pequena 
basílica rural, onde esta peça poderia integrar uma colu-
nata num piso superior. 

Museu Municipal de Arqueologia

Colunelo, Antiguidade Tardia (séculos VI a VIII). Proveniente do sítio 
arqueológico Alpendre dos Lagares (Pias, Salvador e Santa Maria).
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cultura
Casa do Cante

Exposição de fotografia 

A exposição de fotografia “One 
more day in neverland”, um con-
junto de trabalhos de Paulo Ve-
losa, esteve patente na Casa do 
Cante, em Serpa, de 2 a 29 de 
setembro.

Paulo Velosa nasceu em 
Luanda, Angola, em 1964, mas 
cresceu em Lisboa. Teve desde 
muito cedo apetência pelas ar-

tes, nomeadamente arquitetura 
e fotografia. Estudou fotografia 
no AR.CO (fotografia analógica) e 
mais recentemente no IPF – Ins-
tituto Português de Fotografia.

Formou-se em Arquitetura, na 
Universidade Técnica de Lisboa, 
e tirou o mestrado em Archite-
cural Design, na Bartlet School, 
University College London. Es-

tudou igualmente artes deco-
rativas na Fundação Ricardo do 
Espírito Santo Silva.

Juntamente com o gosto pe-
las artes, cultiva o gosto pela 
aventura e pelas viagens. Em 
2005 viajou durante um ano pela 
América Latina, e esta mostra de 
fotografia revela um breve olhar 
sobre essa odisseia. 

“One more day in neverland”
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Iniciativas presenciais

Musibéria 
reabre portas

O Musibéria, Centro Internacional de Músi-
cas e Danças do Mundo Ibérico, retomou em 
setembro a sua atividade.

No dia 26 acolheu um concerto de Espetá-
culo de Música de Javier Subatin, com o vio-
loncelista e compositor Ricardo Jacinto como 
convidado especial.

O guitarrista Javier Subatin apresentou o seu 
projeto a solo em que une o jazz, a eletrónica, a 
improvisação livre e a música contemporânea. 
Através de uma abordagem eclética, cria um 
território musical que flutua entre as certezas 
da música pré-composta e a incerteza da mú-
sica improvisada.

Por estes dias, o Musibéria acolhe ainda o 
workshop “Pintando a vida e a alma”, orienta-
do por Raonel Sánchez, entre 21 de setembro 
e 9 de outubro, com duas sessões por dia, de 
segunda a sábado. De entrada livre, mas com 
inscrição prévia, o programa inclui, na primeira 
semana apresentação, introdução, orientação 
do exercício e prática, e na segunda semana 
orientação do exercício, prática e crítica dos 
trabalhos. 

PROGRAMA OUTUBRO

Dia 28 . 19.00 h
Oficina de dança com Inka Romaní (Espanha)
Estúdio de Dança 1 Musibéria | M/08 anos | Du-
ração: 1.30 h
Lotação limitada a 8 inscrições, mediante mar-
cação prévia (até ao dia 26 de outubro), atra-
vés dos contactos 284 540 600 ou musiberia.
serpa@gmail.com.
Org: Associação Cultbéria/Musibéria - Municí-
pio de Serpa | Parceria: Paso a 2

Dia 31 . 18.30 h
“Outdated” de Inka Romaní (Espanha)
Espetáculo de Dança|  | Musibéria
Performance vencedora do 33.º Certamen Co-
reográfico de Madrid, de 2019, na categoria 
“Me, Myself and I”
M/06 anos | Duração: 40 minutos
Entrada gratuita, mediante reserva prévia de 
bilhete através dos contactos 284 540 600 ou 
musiberia.serpa@gmail.com, até ao dia 30 de 
outubro.
Limitado a 68 lugares.
Ficha artística e técnica
Coreografia: Inka Romaní
Interpretação: Inka Romaní e Alba Murcia
Banda Sonora: Biano
Assessoria coreográfica e dramaturgia: Nor-
berto Llopis
Assessoria teórica e arte: Teresa Juan
Fotografia: Laura Ojeda
Desenho de Luz: Mingo Albir
Org: Associação Cultbéria/Musibéria
Apoio institucional: Município de Serpa . Parce-
ria: Paso a 2

n
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O Município Serpa tem vindo desde sempre 
a apostar em políticas municipais que pro-

movem um estilo de vida saudável, dando espe-
cial relevo à atividade física, enquanto meio para 
contribuir significativamente para o bem-estar da 
população do concelho. Neste sentido a autar-
quia tem vindo a criar e desenvolver estratégias 
sustentadas, que integram programas desporti-
vos municipais, a realização de atividades e even-
tos pontuais e o apoio aos clubes e associações. 
Apesar da Covid 19 ter vindo alterar totalmente a 
forma de chegar ao público, a autarquia de Serpa 
continua a apostar no estilo de vida saudável, rea-
lizado atividades que o promovam.

“A realização programas desportivos municipais 
como o Gente em Movimento, que visam estimu-
lar a prática de atividade física junto dos seniores 
do concelho de Serpa” têm vindo a ter destaque 
mesmo durante o período de confinamento, refere 
Carlos Alves, vereador com pelouro do Desporto. 
Iniciado em 2004, conta presentemente com aulas 
descentralizadas em todas as freguesias e englo-
ba as modalidades de ginástica, hidroginástica e 
boccia. A equipa que ministra as aulas é constituída 
por técnicos superiores de desporto, que também 
realizam a avaliação de resultados, de modo a afe-
rir os benefícios para a saúde dos participantes. No 
ano 2019-2020 beneficiou mais de 350 seniores, 
e desde o seu início contou com quase cinco mil 
utentes. Neste momento e devido à pandemia, as 
aulas estão a ser realizadas on-line, três vezes por 
semana.

“Promover e consolidar a dinâmica desportiva do 
concelho, apoiando o importante papel do movi-
mento associativo tem sido uma das nossas apos-
tas, através de apoio financeiro e logístico”, destaca 
Carlos Alves.

Apoio às associações desportivas
Neste momento, e apesar de as associações es-

tarem agora a retomar as atividades abruptamen-
te interrompidas em março, o Município de Serpa 

não vai cortar o apoio às associações desportivas, 
pagando por inteiro os apoios já definidos, como 
forma de estimular o associativismo e, especial-
mente, a prática desportiva.

Desde o início do atual mandato, o montante 
transferido para as associações desportivas é já 
superior a 350 mil euros, sendo que a maior fatia 
é dirigida à formação. A estes apoios acresce a ce-
dência de equipamentos municipais para a prática 
regular das modalidades, e as iniciativas que se 
realizam pontualmente, ou anualmente.

Requalificação de equipamentos
A requalificação e valorização da rede de equi-

pamentos desportivos tem sido outra das apostas 
deste Executivo. Este ano incidiu na requalificação 
do Parque Desportivo de Serpa, com a requalifica-
ção dos balneários, substituição da iluminação por 
tecnologia led, requalificação do court de ténis, en-
tre outras intervenções de melhoria. 

Neste momento, um dos grandes investimentos 
do Município, em curso, é a substituição do tapete 
de relva sintética, no Parque Desportivo de Serpa.

No parque desportivo de Pias procedemos tam-
bém à atualização da iluminação para tecnologia 
LED, e adquirimos balneários para o campo de fu-
tebol pelado. 

“Na Piscina Descoberta de Serpa estamos a pro-
ceder à substituição das telas e já requalificamos a 
rede de água dos balneários, tendo sido moderni-
zados os balneários”, refere o responsável, acres-
centando que “em Santa Iria o campo de jogos foi 
contemplado com novos balneários. Estas inter-
venções dotaram os equipamentos de melhores 
condições, quer para a prática desportiva, quer em 
termos de sustentabilidade, aliando aqui a prote-
ção do meio ambiente”.

O Município de Serpa considera prioritário o 
acesso dos cidadãos ao desporto, pelo que a po-
lítica autárquica continuará a ser, como o tem sido 
até hoje, pautada por critérios que proporcionem 
oportunidades justas e equitativa, a todos, no 
acesso à prática desportiva.  

desporto

A substituição do tapete de relva sintética representa um grande investimento para a autarquia

A importância das boas práticas 

Serpa Terra Forte 
no desporto

Os equipamentos para a prática e treino 
de desportos de competição federada, após 
orientações da DGS (orientação 36/ 25 de 
agosto), reabriram gradualmente no conce-
lho de Serpa.

Os equipamentos em Serpa, Parque Des-
portivo e Pavilhão Carlos Pinhão, reabriram 
nos dias 2 e 8 de setembro, respetivamente, 
em Pias no dia 7, e em Vila Nova de São Ben-
to no dia 8.  

Por enquanto, os desportos informais cole-
tivos não são permitidos nos espaços muni-
cipais destinados à prática desportiva. 

Desconfinamento

Espaços 
desportivos

No passado dia 21 de setembro, passaram 
por Serpa os atletas que participaram na Bi-
kingMan. Os participantes percorreram 950 
quilómetros em 120 horas. Foram cinco dias 
para realizar uma prova de ultra endurance, 
reconhecida mundialmente e que é seguida 
pela Redbull TV.

Trata-se de uma prova em total autonomia 
com partida e chegada a Faro.

Ao quilómetro 203 do percurso, os atletas 
passaram por Serpa, entrando na cidade pela 
rotunda do Altinho, perto de um supermerca-
do local fizeram o abastecimento e seguiram 
pela estrada da circunvalação. A saída da ci-
dade fez-se pela rotunda dos Bombeiros, em 
direção a Brinches. Seguiram para a Mina da 
Orada, em direção a Moura.

Ultra endurance 

BikingMan 
em Serpa
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desporto

TOMADA DE POSIÇÂO
Tomada de posição – Requalificação da Escola Secundária de Serpa e da Escola 
Básica n.º 1 de Vila Nova de S.Bento

A Câmara Municipal de Serpa deliberou, por unanimidade, exigir que o Governo/ Ministério da 
Educação requalifique a Escola Secundária de Serpa de imediato e programe a intervenção da 
Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento no curto prazo, uma vez que é a entidade proprietá-
ria e responsável por estes equipamentos ao abrigo da legislação atual e da possível legislação 
futura.[1]
As intervenções exigidas são necessárias há muito tempo. No caso da Escola Secundária de Ser-
pa há cerca de 20 anos que o problema existe e, inclusive, as obras foram mesmo prometidas há 
cerca de 10 anos no tempo do Governo PS de José Sócrates e da famosa Parque Escolar, E.P.E., 
obras essas que foram sucessivamente adiadas, num processo cheio de indefinições e com um 
“empurrar” de responsabilidades para o Município de Serpa.
Tal como tem feito até aqui, o município contínua disponível para colaborar no processo, mas 
desde que Governo/Ministério da Educação assuma o que lhe compete, que é pagar a compar-
ticipação nacional. Caso assim seja, o município compromete-se então a ser o promotor de uma 
candidatura, assumindo também as despesas relacionadas com o acompanhamento técnico no 
processo (nomeadamente vencimentos dos técnicos a alocar), estimadas em cerca de 100 mil 
euros, tendo em conta o tempo previsto de 3 anos para iniciar o concurso público da obra e a sua 
conclusão.
 
[1]Apesar da transferência de competências ainda não ter acontecido e de ter sido recentemente 
adiada para 2022, a responsabilidade das obras será sempre do Ministério da Educação, conforme 
consta no Decreto-Lei 21/2019 (Transferência de competências para os órgãos municipais e das 
entidades intermunicipais no domínio da educação), que estabelece, no artigo 67º, que as res-
ponsabilidades de construção, requalificação e modernização de edifícios escolares constantes 
no mapeamento de identificação das necessidades de investimentos de construção de novas in-
fraestruturas, bem como de intervenções de requalificação e modernização de grande dimensão, 
continuam a ser exercidas pelo Ministério da Educação.

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Vereadores do Partido Socialista 
Reunião de Câmara de 2 de Setembro de 2020 

Relativamente ao ponto 12 da OT, “Proposta de tomada de posição – Requalificação da Escola 
Secundária de Serpa e da Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de São Bento”, os vereadores eleitos do 
Partido Socialista votam favoravelmente, mas exigem também que a  Câmara Municipal de Serpa 
se comprometa a assumir o encargo correspondente a 50% da comparticipação pública nacional, 
bem como a ser o promotor de uma candidatura para a Escola Secundária de Serpa, assumindo 
também as despesas relacionadas com o acompanhamento técnico no processo. 
A solução existente consta do Regulamento dos fundos 2020, sendo que no mesmo as candi-
daturas e o financiamento é responsabilidade dos municípios. O Governo, em 2016, consciente 
das suas responsabilidades, mas perante o quadro normativo existente, consagrou que Estado 
assumisse 50% da comparticipação pública nacional, ficando os 15% da mesma repartidos em 7,5% 
para os municípios e 7,5% para o Ministério da Educação.
Com efeito, as intervenções exigidas são necessárias há muito, existindo um sucessivo adiar de 
responsabilidades por parte do Ministério e desde 2017 também uma escusa de resolução por 
parte do município de Serpa face à solução existente. 
Deveríamos estar presentemente a dar início ao um novo ano lectivo já nas novas instalações. No 
entanto, decorridos três anos continuarmos a discutir se a obra se realiza ou não. 
Entendemos que a Câmara Municipal de Serpa deve assumir este compromisso, apesar de algum 
eventual constrangimento orçamental daí decorrente, porque em primeiro lugar estão os nossos 
munícipes e, neste caso em particular, os nossos jovens, bem como pela importância que a Es-
cola e a Educação em todos os níveis de ensino têm na sociedade em geral e no Concelho em 
particular. 
Este é também o entendimento de inúmeras Câmaras que já implementaram esta solução. 
A presente situação, fruto do Regulamento do Programa 2020 em vigor, deve ser extraordinária, 
pelo que não deixaremos de exigir que o Estado assuma na plenitude as suas responsabilidades, 
sob pena do município deixar de poder assumir as suas. 
Serpa, 2 de Setembro de 2020. 
Manuel Soares 
Paula Pais Soares
António Manuel Mariano 

Obrigatórias

As aulas do programa Gente em Movimento 
visam estimular a prática de atividade física jun-
to dos seniores do concelho de Serpa, contri-
buindo para o bem-estar desta população.

O Município de Serpa, na sequência da pan-
demia da Covid 19, decidiu apostar nas iniciati-
vas on-line, com a realização de três aulas se-
manais, ministradas pelos técnicos de desporto 
da autarquia, transmitidas através do facebook, 
instagram e youtube. As aulas são publicadas 
quase sempre em direto, no facebook Serpa 
Terra Forte, às segundas, quartas e sextas-fei-
ras, pelas 10.00 horas. 

Gente em Movimento

Desporto 
on-line

A Sociedade Columbófila de Serpa assina-
lou, de 25 a 30 de agosto, a data em que se 
realizaria a Grande Festa Columbófila, que ha-
bitualmente organiza todos os anos. Adaptada 
às circunstancias ditada pela pandemia, com 
um leilão de borrachos realizado on-line, e os 
lucros reverteram para a coletividade. 

A iniciativa contou com o apoio de várias 
pessoas e entidades, nomeadamente da Câ-
mara Municipal de Serpa.

n

Leilão on-line

Sociedade 
Columbófila
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Serpa

> Centro Interpretativo do Cante - obra

> Loteamento do Moinho de Vento, 
empreitada de infraestruturas elétricas 

> Parque Desportivo de Serpa, substituição 
de relvado sintético

> Rua de São Brás, trabalhos preparatórios 
para as infraestruturas viárias

> Parque Ambiental, requalificação com 
execução de acessos e de arruamentos

> Centro Escolar de Serpa, requalificação 
do espaço exterior 

Santa Iria

> Rua das Piçarrinhas, requalificação

Vale do Poço
> Pontão da Ribeira de Limas, colocação 

de pilaretes de proteção

obras no concelho

Requalificação de balneários

Parque Desportivo 
de Serpa

Os balneários do Parque Desportivo de 
Serpa, junto ao campo de futebol de relvado 
natural, foram recentemente requalificados, 
ao nível da cobertura e do piso. 

A intervenção, realizada através de emprei-
tada, representou para o Município de Serpa 
um investimento no valor de 10 651,80 euros.

Parelelamente, foi colocada por todo o 
complexo desportivo sinalização dos percur-
sos delimitados no âmbito da pandemia Co-
vid 19.

Pragas urbanas

Controlo preventivo
A Câmara Municipal de Serpa procedeu, nos 

dias 21, 22 e 23 de setembro, a mais uma ação 
periódica de desinfestação e prevenção de 
pragas urbanas, ratos e baratas, no concelho.

Resíduos sólidos urbanos

Lavagem de contentores

O Município de Serpa procedeu a mais uma 
ação periódica de lavagem e desinfeção de 
contentores de resíduos sólidos urbanos, de 
superfície e subterrâneos. 

Com inicio a 18 de agosto, prolongou-se até 
meados de setembro, beneficiou 18 contento-
res subterrâneos e aproximadamente 400 de 
superfície.
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> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

> Estrada Municipal 520 (S. Marcos), 
reparação de taludes 

Brinches

> Escola, limpeza e manutenção dos 
espaços exteriores

> Estrada Municipal 518, limpeza de 
bermas

Pias

> Escola, limpeza e manutenção dos 
espaços exteriores

> Bairro da Canada, execução de 
passagem hidráulica

> Rua de Brinches, reparação de caneiro

Vila Verde de Ficalho
> Estrada Municipal 522, limpeza de 

bermas e corte de ervas

> Loteamento Municipal, limpeza

______________________________________________

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 outubro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 14, em 
Serpa, na Sala de Sessões do Município, 
pelas 17.30 horas. A ordem de trabalhos 
estará disponível para consulta no sítio do 
município, em www.cm-serpa.pt com 48 
horas de antecedência. A sua participação 
é importante, contamos consigo!

Dê-nos 
a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos 
gostaria de ver tratados? O que podemos 
fazer para melhorar o jornal?
Envie-nos as suas críticas e sugestões 
sobre o “Serpa Informação” para o 
endereço de correio eletrónico 
sici@cm-serpa.pt. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 e 02 | Farmácia CENTRAL
03 a 09 | Farmácia SERPA JARDIM
10 a 16 | Farmácia CENTRAL
17 a 23 | Farmácia SERPA JARDIM
24 a 30 | Farmácia CENTRAL
31          | Farmácia SERPA JARDIM

> Parque infantil – apoio à União das 
Freguesias de Vila Nova de São Bento 
e Vale de Vargo na requalificação com 
execução de pavimentos e arranjos 
exteriores

> Escola, pinturas de muros e pátios

Concelho
> Limpeza das linhas de água

Vila Nova de São Bento

> Edifício do pré-escolar, obras de 
conservação

> Escola Básica 1.º ciclo, beneficiação de 
sala de aula

Vale de Vargo
> Passagem hidráulica em caminho de 

terra batida, demolição e reconstrução 

> Escola, limpeza e manutenção dos 
espaços exteriores

> Estrada Municipal 517, limpeza de 
bermas e valetas 

A-do-Pinto 

> Edifício do Pré-escolar, manutenção
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Esclarecimentos 
sobre faturas da água

A Câmara Municipal de Serpa vai realizar atendimentos à população nas freguesias 
do concelho para prestar esclarecimentos sobre as faturas da água.
Os interessados podem inscrever-se previamente na Junta de Freguesia da sua área 
de residência. Em Serpa, as inscrições devem ser feitas nos serviços de atendimento 
da Câmara Municipal. Em Santa Iria e Vales Mortos a marcação deve ser feita para 
o Gabinete de Apoio às Freguesias, e em A-do-Pinto no Centro de Atendimento ao 
Público da localidade.

Atendimentos 
Sempre mediante marcação prévia

> Santa Iria, Centro Cultural – 7 de outubro, a partir das 15.00 horas *1

> Vales Mortos, Sociedade Recreativa – 7 de outubro, a partir das 15.00 horas *1

> A-do-Pinto, Salão Polivalente – 7 de outubro, a partir das 15.00 horas *2

> Brinches, sede da Junta de Freguesia – 12 de outubro, a partir das 9.30 horas *3

> Pias, sede da Junta de Freguesia – 13 de outubro, a partir das 9.30 horas *3

> Vale de Vargo, Centro de Atendimento – 14 de outubro, a partir das 9.30 horas *3

> Vila Nova de São Bento, sede da União das Freguesias – 15 de outubro, a partir das 
9.30 horas *3

> Vila Verde de Ficalho, sede da Junta de Freguesia – 16 de outubro, a partir das 9.30 
horas *3

> Câmara Municipal de Serpa, Serviço de atendimento – durante o horário de 
funcionamento

• 1 - mediante marcação para o Gabinete de Apoio às Freguesias (284 540 126)
• 2 - mediante marcação no Centro de Atendimento ao Público da localidade
• 3 - mediante marcação prévia na respetiva Junta de Freguesia

Nos casos em que os valores faturados sejam mais elevados, os munícipes podem 
solicitar o pagamento faseado.
Informamos ainda que o prazo para a realização dos pagamentos continua a ser, 
excecionalmente, de três meses.


