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Com programação em todo o concelho
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A FLiS – Festa do Livro de Serpa, reali-
zou-se nos dias 15, 16 e 17 de maio, 

em versão on-line, nas redes sociais do Muni-
cípio de Serpa.

Partindo da vontade férrea de fazer do Livro 
uma Festa, e de levá-la a todos os munícipes 
e não só, apresentámos um conjunto atrativo e 
diversificado de iniciativas, que prenderam aos 
ecrãs pequenos e graúdos, para, apesar do 
momento desafiante em que vivemos, festejar 
o livro e a leitura. 

Através dos pequenos ecrãs, sintonizados 
nas redes sociais da Câmara Municipal de Ser-
pa, houve palhaços, contadores de histórias, 
vídeos, fotografia, marionetas, música, dança, 
jogos, ilustrações, livros e animação… muita 
animação. Motivos de interesse mais do que 
suficientes para prender o público e desfrutar, 
ao longo dos três dias, de um evento lúdico e 
pedagógico. 

Pelas redes sociais passaram Enano, o pa-
lhaço que quer mudar o mundo a rir; Jorge 
Serafim, apaixonado contador que nos levou, 
crianças e adultos, em viagem; João Paulo 
Barrinha, na pele de fotógrafo tímido e a sua 
história da “Fabulosa Máquina de Fazer Parar 
o Tempo”; João Lizardo, a encarnar “O Senhor 
B”, o mais antigo bibliotecário do mundo, que 
encantou com a construção de um mini livro e 
a leitura de histórias.

Clara Ribeiro e Filipa Mesquita, trouxeram-
-nos o famoso Teatro de Marionetas de Man-
drágora com o espetáculo “História de um 
gato e de um rato que se tornaram amigos”, 
inspirado no livro de Luís Sepúlveda; Clara Be-
vilaqua e Gui Calegari apresentaram Baileia, a 
história/espetáculo que nasceu da canção: “O 
Menino, o anel e o mar”; a ilustradora Maria-
na Filipa exibiu a exposição “Histórias soltas”; 
o (En)Cena, grupo de teatro da Escola Secun-
dária de Serpa, apresentou várias leituras do 
“Diário de Anne Frank”, bem como a declama-
ção de vários poemas e a companhia Guixot de 
8 preparou um conjunto de jogos originais de 
rua feitos com materiais reciclados. Pelas re-
des sociais do Município passou também o es-
critor Pedro Paixão, a ler textos da sua autoria.

Organizada pela Câmara Municipal de Ser-
pa, no âmbito do Plano Municipal de Combate 
ao Insucesso Escolar no Concelho de Serpa, 
contou com o cofinanciamento do Programa 
Operacional Alentejo 2020, Portugal2020.

Edição especial on-line

FLiS – Festa do Livro de Serpa

Jorge Serafim, contador de histórias para miúdos e graúdos

À La Minute, por João Paulo Barrinha O Poder da Imaginação, pela companhia Guixot de 8

Exposição Histórias Soltas, pela ilustradora Mariana Filipa Clown Enano

Apresentação do livro “NHAM” pela autora Núria Pocero Um dos Poemas ao Minuto, pelo Grupo de Teatro (En)Cena Pedro Paixão lê Pedro Paixão



junho 2020 | Serpa Informação | 3

Os últimos meses têm 
sido marcados por 
um intenso traba-
lho na prevenção 
da Covid 19, com 
os nossos serviços 

a assegurarem as muitas e diversifica-
das respostas às situações que se foram 
colocando. Têm sido tempos de adap-
tação permanente, com a preocupação 
primeira de ajudar a população neste 
momento excecional, num esforço para 
gerir os recursos disponíveis e sempre 
em articulação com as freguesias, que 
continuará necessariamente a ser fei-
to. Mas em simultâneo, temos vindo a 
preparar-nos para uma nova fase, com a 
reabertura gradual dos serviços e equi-
pamentos municipais e com ações de 
apoio nas varias áreas, nomeadamente 
na área social e no apoio às empresas do 
concelho, das quais destaco a redução 
do prazo dos nossos pagamentos a for-
necedores, estando também a ser pre-
parado um plano de ação, com outras 
medidas que irão ter em conta todos os 
setores, num processo construtivo que 
se pretende o mais possível partilha-
do com os agentes económicos locais. 
Mas que implica necessariamente a de-
finição pelo Governo de novas e efica-
zes medidas de apoio à recuperação da 
vida socioeconómica, que contribuam 
para salvar empresas e empregos, que 
promovam a revitalização da economia 
e da sociedade. E isto é indispensável, 
nesta nova e complexa etapa. Da nossa 
parte, a garantia é de que estamos com 
a maior atenção à situação, adaptando-
-nos a esta nova realidade, trabalhando 
para todos e prosseguindo o caminho 
de desenvolvimento do concelho.

EDITORIAL
RECUPERAR DINÂMICAS

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

As intervenções para a instalação dos Passadi-
ços do Pulo do Lobo tiveram início durante o mês 
de março.

A instalação dos passadiços tem como obje-
tivo melhorar as condições de acesso ao local 
onde existe uma vista panorâmica sobre o Pulo 
do Lobo. Este local caracteriza o troço do Vale do 
Guadiana e é uma referência maior do grande rio 
do sul. Facilitar o acesso pedonal e permitir des-
frutar da vista panorâmica sobre este acidente 
geológico único é um dos principais objetivos da 
intervenção.

Para além dos passadiços de madeira, será 
também instalada sinalética e estruturas interpre-
tativas e informativas do espaço envolvente, des-
tinadas a informar e sensibilizar a comunidade es-
colar e a população em geral, visitantes e turistas, 
para a temática da conservação e preservação da 
natureza, incidindo sobre a riqueza natural, am-
biental e paisagística do Parque Natural do Vale 
do Guadiana.

A operação “Passadiços do Pulo do Lobo”, can-
didatada ao Alentejo 2020, aprovada pelo valor 
total de 427 012,59 euros, é participada pelo fun-
do da União Europeia FEDER, no montante de 320 
259,44 euros.

Passadiços do Pulo do Lobo

Início da instalação

Revolução de Abril 

25 de Abril 
on-line e à janela

O 25 de Abril, sinónimo de 
Liberdade em Portugal, não 
podia deixar de ser assinalado 
pela Câmara Municipal de Ser-
pa, que devido às medidas de 
prevenção do surto da Covid 
19 e ao confinamento em que 
vivemos, o fez com recurso às 
novas tecnologias, no site e no 
facebook do Município. 

Uma evocação da Revolu-
ção de Abril e uma intervenção 
alusiva à data, uma exposição 
digital dos cartazes do 25 de 
Abril em Serpa, um Contare-
los com cheirinho a revolução, 
carros de som a circular em to-
das as freguesias do concelho 
com canções de Abril, a “Grân-
dola, Vila Morena”, e o Hino 
Nacional cantados à janela 
completaram a programação 
desta celebração. 
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Apoio à educação

Deliberado 
apoiar estudantes

A Câmara Municipal de Serpa 
está a apoiar os alunos do con-
celho que têm dificuldades no 
acesso a equipamentos informá-
ticos para que possam acompa-
nhar as novas formas de acesso 
à educação. Sob proposta do 
Executivo Municipal, foi aprova-
do, na reunião de Câmara, reali-
zada no passado dia 13 de maio, 
atribuir apoios aos agrupamen-
tos de escolas que sinalizaram 
os meios necessários para que 
todos alunos possam ter um 
acesso igual à educação.

Os Agrupamentos de Escolas 
n.º 1, n.º 2 e a Escola Profissio-
nal de Desenvolvimento Rural, 
confrontados com constrangi-

mentos financeiros e logísticos, 
solicitaram apoios à Câmara Mu-
nicipal de Serpa, pelo que, tendo 
em conta que existe o compro-
misso do Ministério da Educação 
de criar condições para todos os 
alunos no início do próximo ano 
letivo, foi decidido apoiar estas 
instituições para a conclusão do 
presente ano letivo.

Relativamente ao Agrupa-
mento n.º 1 foi decidido reali-
zar o transporte de refeições 
a alguns alunos, bem como a 
entrega de materiais pedagógi-
cos. E ainda a atribuição de um 
apoio financeiro, para a aquisi-
ção de equipamento de acesso 
à internet, para 20 alunos, num 

custo total de 1 300 euros.
O Agrupamento de Escolas 

n.º 2 também vai ter apoio lo-
gístico, para a entrega de mate-
riais pedagógicos a um aluno, e 
apoio financeiro para adquirir 30 
acessos à internet para 30 alunos 
apoiados pela Ação Social Esco-
lar, num total de 1 217,70 euros.

A Escola Profissional de De-
senvolvimento Rural, apesar 
de já ter retomado as ativida-
des presenciais para os 2.º e 3.º 
anos, mantém aulas on-line para 
os outros anos, pelo que será 
apoiada com 500 euros, valor 
solicitado para a aquisição de 
materiais informáticos para os 
alunos mais carenciados.

A Câmara Municipal de Serpa colocou à 
disposição uma linha telefónica de apoio psi-
cológico, intitulada Serpa Rede Amiga (tele-
móvel: 967 153 134).

O serviço é assegurado por duas técnicas 
do Município, com formação em psicologia, 
e funcionará de segunda a sexta-feira, entre 
as 9.00 e as 12.30 horas e das 14.00 e às 17.30 
horas.

Serpa Rede Amiga

Apoio 
psicológico

Município apoia

Bombeiros de Serpa

A Câmara Municipal de Serpa está a apoiar 
a Associação Humanitária dos Bombei-

ros Voluntários de Serpa, à semelhança do que já 
fez com as IPSS do concelho, com a entrega de 
vários materiais necessários para que a corpora-
ção possa prestar socorro em segurança.

O Município doou material especializado, no-
meadamente máscaras cirúrgicas, máscaras 
FFP2, fatos descartáveis validados para riscos 
biológicos e gel desinfetante para que se possa 
desinfetar as ambulâncias.

Além deste apoio tão necessário aos solda-
dos da paz, que neste momento estão na linha da 
frente no combate à Covid 19, o Município de Ser-
pa efetuou ainda a transferência de 28 503 euros, 
valor referente à aquisição de uma nova ambu-
lância, a terceira financiada pela autarquia duran-
te este mandato. Estas aquisições decorrem de 
um protocolo, entre a Câmara Municipal de Serpa 
e a associação. Além destas, e extra protocolo, foi 
ainda financiada a aquisição de um tanque tático 
de floresta. De referir que estes investimentos re-
presentam mais de 100 mil euros.

Recordamos ainda que a Câmara Municipal 
cedeu, a titulo gratuito e por tempo indetermina-
do, uma casa municipal, para que os bombeiros 
possam descansar, sem colocar em risco as suas 
famílias.

Trata-se de mais uma medida de apoio às ins-
tituições locais, no âmbito do combate à Covid 19.

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
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Freguesias do concelho

Distribuição 
de máscaras sociais

As Juntas e Uniões de Fre-
guesia do concelho distribuí-
ram gratuitamente, máscaras 
comunitárias reutilizáveis, de 
modo a dotar a população de 
proteção individual. 

A iniciativa desenvolvida 
conjuntamente pelas Juntas e 
Uniões de Freguesia, projeto 
Oficinas Sénior da Academia 
Sénior e muitos voluntários, 

contou com o apoio do Muni-
cípio de Serpa. 

Neste momento já foram 
distribuídas máscaras em vá-
rias localidades, sendo que 
se trata de uma distribuição 
faseada. De referir ainda que, 
caso o número de máscaras 
não seja suficiente para toda 
a população, o Município já 
realizou uma encomenda e irá 

colmatar qualquer falta, não 
deixando ninguém desprote-
gido.

A Câmara Municipal de Ser-
pa está também a distribuir 
um kit com quatro máscaras 
comunitárias e uma viseira aos 
seus trabalhadores, para que 
cada um tenha uma forma de 
se proteger.

n

De 25 a 31 de maio

Jornadas 
Sénior

A Câmara Municipal de Serpa realizou, na 
semana de 25 a 31 de maio, mais uma edição 
das Jornadas Sénior, desta feita em formato 
on-line.

Enquadradas nas ações que a Câmara Mu-
nicipal de Serpa tem vindo a realizar, para 
promoção do envelhecimento ativo, esta edi-
ção on-line teve como objetivo dinamizar um 
escalão etário que atravessa um período de 
maior solidão, devido à pandemia da Covid 19.

Tendo em conta as limitações desenca-
deadas pelo estado de emergência, e agora 
de calamidade, o Município pretendeu tam-
bém sensibilizar para a importância de estar-
mos próximos, minimizando de alguma forma 
os efeitos adversos deste confinamento.

As atividades transmitidas na página do fa-
cebook SerpaTerraForte, incluíram workshops 
de culinária, concertos em direto, palestras e 
tertúlias. 

Vila Nova de São Bento

SerpaVale de Vargo

Pias Vila Verde de Ficalho 9
CO RONAVIRUS

Brinches
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Testes Covid 19

Lares de Pias, Brinches 
e Serpa testados

Quatro lares do concelho de Serpa já 
viram os seus utentes e trabalhadores 
testados para a Covid 19. 

O primeiro, e por força das circuns-
tâncias, foi o de Vila Verde de Ficalho, 
depois de ter sido detetado um caso de 
uma idosa com a doença, tendo sido os 
utentes testados no dia 31 de março e 
os funcionários no dia 1 de abril.

Seguiu-se Pias, Brinches e Serpa. A 
Câmara Municipal de Serpa acompa-
nhou todo o processo e disponibilizou 
apoio logístico.

Utentes e funcionários de dois lares de 
idosos da Fundação Viscondes de Mes-
sangil, em Pias, foram testados no dia 26 
de abril, tendo sido realizados 98 testes.

No Centro Social e Paroquial de 
Brinches foram testados à Covid 19, no 
dia 13 de maio, pelas equipas do Centro 
ABC - Algarve Biomedical Center, um 
consórcio do Centro Hospitalar Univer-
sitário e da Universidade do Algarve, 
cerca de 85 pessoas, entre utentes e 
trabalhadores.

A mesma entidade realizou testes 
no Lar da Santa Casa da Misericórdia 
de Serpa, local onde foram realizados 
cerca de 170 testes, no dia 16 de maio, 
à Covid 19, a utentes e trabalhadores. 

A boa notícia é que todos os tes tes 
realizados até ao momento tiveram re-
sultado negativo.

n

Em todo o concelho

Desinfeções de espaços públicos
A Câmara Municipal de Serpa, em estreita cola-

boração com as Juntas e Uniões de Freguesia, tem 
vindo a proceder à desinfeção de locais onde existe 
uma maior concentração de pessoas, em A-do-Pin-
to, Brinches, Pias, Santa Iria, Serpa, Vila Nova de São 
Bento, Vila Verde de Ficalho, Vale de Vargo, Vales 
Mortos e Vale do Poço.

Aproveitando a versatilidade de uma máquina de 
deservagem, os serviços do Município efetuaram a 
higienização a quente dos contentores de resíduos, 
quer subterrâneos, quer de superfície, e também 
das ilhas de ecopontos. A máquina de deserva-
gem, que também faz limpeza a altas temperatu-
ras, consegue atingir os 95 graus. De acordo com a 
informação conhecida, a eliminação do vírus dá-se 
a temperaturas de 70 graus, sendo este mais um re-
curso que o Município está a usar no combate ao 
Coronavírus.

Lar da Santa Casa da Misericórdia de Serpa

Fundação Viscondes de Messangil, em Pias Centro Social e Paroquial de Brinches



junho 2020 | Serpa Informação | 7

notícias

Cuca Roseta

Festival Musibéria – Encontro de Culturas

Trio elétrico chega 
a todas as freguesias
Nos dias 6 e 7 de junho   

o Município de Serpa 
organiza o Festival Musibéria 
– Encontro de Culturas 2020. 
Este ano, apesar das limitações 
que ainda vivemos, o concelho 
de Serpa será brindado com 
vários espetáculos ao vivo, 
desta feita com a presença de 
Cuca Roseta e dos Monda.

Numa iniciativa inédita, 
adaptada ao momento, o Fes-
tival Musibéria terá um trio 
elétrico (camião palco) a pas-
sar por todas as freguesias do 
concelho, levando alegria a 
todos.

De destacar que o camião 

estará em andamento. Solici-
ta-se aos Munícipes que as-
sistam da sua janela ou da sua 
porta ao espetáculo, respei-
tando as regras de segurança 
e evitando concentração de 
pessoas.

O Musibéria – Encontro de 
Culturas também terá uma ver-
são on-line através das redes 
sociais do Município de Serpa, 
em que serão transmitidos em 
direto os espetáculos a reali-
zar, bem como vários excertos 
de espetáculos realizados em 
edições anteriores, com Emir 
Kusturica & The No Smoking 
Orchestra, Gabriel o Pensador, 

Jorge Palma e Sérgio Godinho, 
Camané, The Gift, Ana Moura, 
e muitos outros artistas, nacio-
nais e internacionais. 

Esta edição contará com 
a iniciativa “Ecos poéticos de 
uma Península”, um encontro 
virtual de poesia ibérica, para a 
celebração da escrita, que terá 
lugar nos dias de 6 e 7 junho. 

A leitura contará com a par-
ticipação de nove poetas, por-
tugueses e espanhóis, bem 
como do escritor português 
Pedro Paixão que lerá poemas 
seus inéditos.

n

Monda

Serpa regista atualmente um enorme 
crescimento das quantidades de reciclá-
veis recolhidos pelo Município.

Nos primeiros quatro meses do ano de 
2020, no concelho de Serpa, a recolha de 
plástico cresceu 41 por cento, a de vidro 
54 por cento a de papel/cartão registou 
um aumento de 68 por cento face a igual 
período do ano anterior.

Este aumento resulta também da ado-
ção do sistema Payt no Centro Histórico 
da cidade de Serpa, que se tem vindo a 
revelar um forte incentivo para a separa-
ção seletiva e reciclagem. 

Paralelamente o Município de Serpa 
tem continuado a desenvolver um traba-
lho de proximidade junto dos munícipes, 
bem como ações de sensibilização nas 
escolas do concelho. 

Serpa

Reciclagem 
“dispara” 

A partir de agora reciclar
vai ser mais fácil, cómodo, justo 
e sustentável
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Desconfinamento arranca em Serpa

Medidas de proteção 
reforçadas
A Câmara Municipal de Serpa está a reabrir os serviços, depois 

de definidas várias medidas de segurança. O Castelo de Serpa, 
o Museu Municipal de Arqueologia (lotação máxima de quatro pessoas, 
sem acesso a documentação) e a Galeria Municipal de Arte Contempo-

rânea (lotação máxima de sete pessoas, sem possibilidade de acesso 
ao catálogo) já reabriram, no dia 18 de maio, sendo que a entrada de 
público nestas instalações está sujeita ao uso de máscaras, desinfe-
tante e respeitando os circuitos de circulação pré-definidos.

A Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra reabriu ao pú-
blico no dia 19 de maio, com um 
serviço de take away, em que 
cada utilizador escolhe através 
do catálogo on-line, podendo re-

quisitar até cinco livros, três DVD 
e três CD, com prazo de emprés-
timo alargado para um mês. Os 
documentos em circulação ficam 
sujeitos a quarentena preventiva, 
para segurança de todos. Para já, 

apenas uma pessoa pode entrar 
no espaço de cada vez, sendo ne-
cessários que os restantes leitores 
aguardem no exterior, respeitando 
o distanciamento de dois metros 
entre si.

Os horários destes equipamen-
tos municipais foram alterados du-
rante o mês de maio funcionando 
das 9.00 h às 14.00 horas.

Também o Museu do Relógio, 
que este ano completa 25 anos 
de existência, abriu ao público no 
passado dia 26 de maio. A reaber-
tura contou com algumas novida-
des preparadas durante o período 
de encerramento, nomeadamente 
a abertura de uma nova sala do 
Mosteirinho, cedida pela família 
Tavares de Almeida. Neste novo 
espaço está disponível ao público, 
entre outros, um brasão do século 
XVII, agora restaurado, pertencen-
te à família Bocarro.

O Museu do Relógio irá manter 
os seus horários normais, sendo 
que de terça a sexta-feira, fun-
ciona das 14.00 h às 17.30 horas, e 
sábados, domingos e feriados, das 
10.00 h às 12.30 horas e das 14.00 h 
às 17.30 horas.

O restante espaço do museu, 
encerrado desde 14 de março, foi 
sujeito a pequenas obras de con-
servação e limpeza.

Registos do processo take away adotado pela Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, em Serpa

Museu do Relógio, em Serpa, abre com nova sala e brasão do século XVII restaurado
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destaque
A Casa do Cante reabriu no passado 

dia 26 de maio e há também um con-
junto de regras a seguir, sendo o uso 
de máscara obrigatório.

Os serviços do Município estão a 
reabrir gradualmente, sendo que a Câ-
mara adquiriu viseiras para todos os 
trabalhadores, bem como máscaras e 
álcool gel suficientes para que estejam 
reunidas as condições de segurança 
nos espaços e edifícios municipais.

Realização do mercado mensal
O mercado mensal de Serpa, previs-

to para o passado dia 26 de maio, não 
se realizou, como medida de seguran-
ça e prevenção da Covid 19.

Em relação ao mercado do mês de 
junho, que terá lugar no próximo dia 
23, a Câmara Municipal de Serpa está 
a preparar uma ação de formação para 
os feirantes, a realizar no próximo dia 
16 de junho, no salão polivalente de 
Serpa. Esta ação é de participação 
obrigatória para todos os que queiram 
montar bancas no mercado mensal de 
Serpa. As inscrições podem ser feitas 
pelo número de telefone 284 540 113, 
entre as 7.00 h e as 13.00 horas.

Nesta formação serão abordadas 
as regras de acesso, funcionamento e 
higienização a seguir durante a reali-
zação do mercado, com o objetivo de 
garantir as necessárias condições de 
segurança, de modo a proteger vende-
dores e clientes. 

A reabertura da estrada que faz a 
ligação Serpa – Paymogo deverá ter 
lugar no dia 15 de junho.

Lotação dos cemitérios 
O Município de Serpa informa que, 

no âmbito das medidas de desconfina-
mento, a utilização e lotação dos cemi-
térios foi reavaliada.

O número de pessoas que podem 
agora estar em simultâneo, nos cemi-
térios do concelho, passa agora a ser, 
em Serpa de 50, em Vila Nova de São 
Bento e Pias de 40, em Vale de Vargo, 
Brinches e Vila Verde de Ficalho de 30 
e em Vales Mortos de 20 pessoas.

De modo a prevenir o risco de con-
tágio a utilização de máscara é obriga-
tória, bem como a distância física de 
dois metros entre pessoas.

Na limpeza de campas e jazigos é 
obrigatório o uso de luvas e proibida 
a partilha de utensílios, como baldes, 
vassouras, panos, etc, e as luvas e 
máscaras utilizadas deverão ser des-
cartada à saída, nos contentores junto 
aos portões.

O Município de Serpa vai continuar 
a acompanhar e a seguir todas as nor-
mas de segurança, pelo que estas 
medidas agora anunciadas podem ser 
alteradas sempre que se justifique, de 
forma a garantir a segurança de todos.

n

Galeria Municipal de Arte Contemporânea Museu Municipal de Arqueologia, Castelo de Serpa

Município prepara ação de formação para os feirantes que queiram estar presentes no próximo mercado mensal, a 23 de junho
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Património Imaterial a concurso

7 Maravilhas 
da Cultura Popular 

A candidatura do Jordão, efetuada pela 
Junta de Freguesia de Pias, na categoria 
Rituais e Costumes, a candidatura das 
Santas Cruzes, efetuada pela União das 
Freguesias de Vila Nova de São Bento e 
Vale de Vargo, na categoria Procissões e 
Romarias, e a candidatura do Cante Alen-
tejano, promovida pela Casa do Cante de 
Serpa, na categoria Músicas e Danças, ao 
concurso 7 Maravilhas de Portugal, foram 
aceites e encontram-se em competição. 

A Organização das 7 Maravilhas de 
Portugal® recebeu 504 candidaturas ao 
concurso de 2020, dedicado à Cultura Po-
pular, e atribuiu o selo de nomeado a 471. 

O painel de especialistas, composto 

por sete elementos de cada um dos 18 
distritos e duas regiões autónomas, irá 
eleger sete patrimónios de cada região, 
num total de 140 finalistas regionais. Os 
resultados serão conhecidos a 7 de junho, 
data em que serão igualmente divulgadas 
as próximas etapas do concurso. 

Esta edição do concurso 7 Maravilhas 
de Portugal, dedicado à Cultura Popular, 
pretende promover o Património Cultural 
Imaterial de Portugal, elevando a Cultu-
ra Popular portuguesa a um patamar de 
causa pública, e é neste âmbito que as 
candidaturas promovidas no nosso con-
celho contam com o apoio do Município 
de Serpa.

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Cossoiros”

Os cossoiros são pequenos objetos, utilizados na fiação 
artesanal, relacionados com a técnica de fiação em fuso, e 
que constituem um bom exemplo da importância da produ-
ção têxtil nos povoados da Idade do Ferro.

O cossoiro é basicamente um pequeno disco de argila, 
pedra ou osso, que pode ser liso ou decorado, com uma 
perfuração central, constituído por uma haste alongada e 
pontiaguda num dos topos, geralmente em madeira, onde 
se introduzia o pequeno volante, o cossoiro. Eram colocados 
na parte inferior do fuso, ajudando a manter o equilíbrio e 
prolongando o movimento rotativo que a mão da fiandeira 
lhe imprimia.

Os exemplares na imagem foram recolhidos em traba-
lhos arqueológicos no sítio de Casa Branca 11 (Freguesia de 
Salvador e Santa Maria), um pequeno povoado de planície 
da Idade do Ferro, onde foram detetadas várias fossas esca-
vadas na rocha com materiais dos séculos VI a IV a.C., para 
além de uma lareira e buracos de poste, indícios da existên-
cia de pequenas cabanas construídas em materiais perecí-
veis. Os vários cossoiros que aí foram identificados sugerem 
a existência de atividade têxtil, o que juntamente com ou-
tros artefactos relacionados com a agricultura e a pecuária, 
revelam uma comunidade permanente no local. 

Museu Municipal de Arqueologia

 “Cossoiros” (utensílios de fiação), Idade do Ferro (séculos VI a IV 
a.C.). Provenientes do sítio arqueológico Casa Branca 11 (Serpa, 
Salvador e Santa Maria). 

Galeria Municipal 
de Arte Contemporânea

Peça em destaque
A Galeria Municipal de Arte Contemporânea é um 

espaço municipal, recentemente aberto ao público, 
criado pela Câmara Municipal de Serpa, com o objetivo 
de levar a arte a todos. Depois de anos a adquirir obras 
de autores de diversas escolas, o Município disponibili-
za nesse espaço um acervo bastante eclético. 

Das muitas obras de arte contemporânea que a Ga-
leria Municipal de Serpa possui, hoje, o nosso destaque 
vai para a obra de Leandro Sidoncha, aqui representada 
pela escultura “Torso”, em mármore branco e granito.

Natural de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, 
Leandro Sidoncha vive e trabalha no nosso concelho, 
em Vila Verde de Ficalho. Deu início à atividade de es-
cultor no ano 1993, na sua empresa familiar, desenvol-
vendo vários tipos de escultura usando a técnica “de 
transferidor de ponto” e escultura criativa da sua autoria. 

O escultor tem participado em várias exposições co-
letivas e sido distinguido com alguns prémios e men-
ções honrosas, e as suas obras estão representadas em 
várias coleções particulares, quer no país, quer no es-
trangeiro. Além da sua atividade como escultor é tam-
bém fundador e dinamizador do Projeto Ficalho Artes.

Leandro Sidoncha é um artífice da pedra e nesta obra 
vale-se de uma simetria pura, que imediatamente nos 
liga à inevitável figuração, mesmo que depurada, do 
corpo humano. Sidoncha brinca com a representação 
realista para, de certo modo, introduzir invocações da 
sexualidade feminina que transcendem à fisicalidade 
dada pelo nome da peça. Talvez o artista pretendesse 
manter algum recato quando nomeou a sua obra, mas 
ela fugiu ao seu conceito para se revelar, sem pudor, 
pelas suas formas.
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Etnografia no Concelho de Serpa - Registos da Tradição Oral

Os Canudos dos Namorados
Segundo a UNESCO (2015), “o Património Cul-

tural Imaterial assenta num conjunto de práticas 
socias, rituais e/ou acontecimentos festivos, nas 
artes do espetáculo, tradições e expressões da 
qual fazem parte a língua falada, todos os co-
nhecimentos relativos ao ambiente natural e os 
saberes relacionados com o artesanato (…)”.

Deste Património Cultural Imaterial pressu-
põe-se o conceito de Etnografia, que estuda e 
regista o domínio dos comportamentos huma-
nos no quotidiano, no contexto social e cultural 
em que vive, como as suas tradições, usos e 
costumes. A nossa cultura popular surge dessas 
tradições, e é transmitida de geração em gera-
ção através da forma oral, em que a arte popular 
constitui um tipo de linguagem, por meio da qual 
essas comunidades expressam a luta pela sua 
continuidade e divulgação.  

Neste artigo referimo-nos a um objeto que faz 
jus à arte popular, concebida pelo homem que 
convive com o ar livre, e tem como companheira 
a solidão! 

Na arte popular, os objetos eram produzidos 
com os materiais que o homem tinha à mão, 
como a cana, o buínho, a madeira ou cortiça.

A qualidade dos materiais era importante, 
pelo que se excluía os nós e os veios, para que 
não abrissem fendas após a obra acabada.

A navalha era o seu principal instrumento de 
trabalho.

Os objetos produzidos tinham normalmente 
uma função específica, quer para o uso domésti-
co, no trabalho do campo, ou como prenda para 
a moça prometida, e só muito raramente assu-
miam a função decorativa.  

Fazem parte da Etnografia do concelho de 
Serpa, estes objetos produzidos em cana e cin-
zelados à navalha. 

Os canudos eram colocados nos dedos ane-
lar, médio e indicador da mão esquerda, para 
proteção, evitando os cortes. São bastante co-
nhecidos no nosso concelho, por serem usados 
pelos ceifeiros e ceifeiras no trabalho do campo.

Para além de funcionais, os canudos assu-
miam também uma grande carga simbólica. Ela-
borados, esculpidos e gravados, eram pintados 
com o suco verde de ervas e das papoilas, pelos 
“moços”, que, apaixonados pela sua amada, fa-
ziam destes canudos artisticamente trabalhados, 
a forma de comunicação do seu “estado”: um 
presente por vezes acompanhado de uma qua-
dra, como prova do seu afeto. A mensagem era 
recebida, quando a moça pendurava os canudos 
ao peito, do lado do coração!

Texto produzido a partir da Tradição Oral 

– Informador privilegiado

Conversa on-line

Dia Internacional dos Museus 
com mesa redonda

O Dia Internacional dos 
Museus, celebrado a 

18 de maio, foi este ano dedi-
cado ao tema “Museus para a 
Igualdade: Diversidade e Inclu-
são”, proposto pelo ICOM (Con-
selho Internacional de Museus).

Apesar de não ter sido pos-
sível comemorar esta data 
com a realização de atividades 
presenciais, que respondes-
sem de modo mais direto ao 
tema lançado para 2020, de-
vido às medidas de contenção 
em vigor, a Câmara Municipal 
de Serpa levou a cabo uma ini-
ciativa on-line. 

Assim, realizou-se uma ví-
deo-conversa, com Miguel 
Serra, arqueólogo do municí-

pio, Odete Borralho, vereadora 
do pelouro, João Efigénio Pal-
ma, antigo membro do Centro 
de Cultura Popular de Serpa, e 
Pedro Martins, trabalhador do 
Museu.

A vídeo-conversa abordou 
diversos aspetos da vida do 
Museu Municipal de Arqueolo-
gia, através de um percurso pe-
las suas origens e a ligação ao 
movimento associativo popular 
em Serpa após o 25 de Abril de 
1974, passando pelo funciona-
mento atual e as reações dos 
muitos milhares de visitantes 
e da comunidade local, e lan-
çando alguma luz sobre como 
será o seu futuro nos próximos 
tempos.

Imagem retirada do objeto original cedido por particular
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Gente em Movimento não pára

Aulas de desporto no facebook 
A Câmara Municipal de Ser-

pa, na sequência das medidas 
preventivas que tem vindo a 
seguir, no âmbito da Covid 19, 
continua a disponibilizar as au-
las de ginástica, do programa 
Gente em Movimento, através 
do facebook da autarquia Ser-
paTerraForte, visando proteger 
em especial a população sé-
nior.

Visto que os utentes do 
programa Gente em Movi-
mento, estão, na sua maioria, 
confinados às suas habita-
ções, a Câmara Municipal de 
Serpa decidiu não deixar pa-
rar estas aulas, tão importan-
tes no bem-estar desta faixa 
da população. Assim, as aulas 
continuarão a ser publicadas 
no facebook SerpaTerraForte 
(plataforma a que muitos dos 
alunos do projeto têm acesso), 
às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, pelas 10.00 horas, 
ministradas pelos técnicos de 
desporto da autarquia e que 
podem ser acompanhadas por 
todos.

Contarelos e Cante nas Escolas On-line

Atividades para os mais novos 
A Câmara Municipal de Serpa, a pensar nos 

mais novos durante o período de isola-
mento social, lançou algumas propostas para aju-
dar a ocupar o tempo, de forma didática e divertida.

A Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 
tem vindo a publicar semanalmente, à quinta-feira, 
uma video história no facebook do Município Serpa-
TerraForte, mantendo o hábito do Contarelos.

O projeto Cante nas Escolas, desenvolvido pelo 
Município junto dos alunos do 1.º ciclo do concelho, 
também se adaptou, e agora disponibiliza aulas on-
-line, às terças-feiras, pelas 15 horas. 

Contarelos, uma iniciativa da Biblioteca Municipal de Serpa Projeto Cante nas Escolas segue com aulas on-line
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MOÇÃO
sobre o 1.º de Maio
Neste 1.º de Maio assinala-
mos mais um aniversário dos 
acontecimentos de Chicago, 
que estiveram na origem do 1.º 
de Maio, Dia Internacional do 
Trabalhador. Uma jornada de 
luta pela redução da jornada 
de trabalho para as 8 horas, 
violentamente reprimida pe-
las autoridades dos Estados 
Unidos da América, que as-
sassinaram dezenas de traba-
lhadores e condenaram à forca 
dirigentes sindicais.
Uma data que homenageia 
também as mulheres e ho-
mens deste país que, durante 
a ditadura fascista, lutaram 
pela liberdade e por melhores 
condições de vida e de traba-
lho, por emprego com direitos, 
salários e horários dignos.
Nos últimos anos, o papel de 
milhares de homens e mulhe-
res, trabalhadores e trabalha-
doras, foi determinante para 
combater e condicionar a po-
lítica de direita, de austeridade 
a qualquer custo e decisiva 
para a derrota eleitoral destas 
políticas.
Hoje, num quadro político na-
cional diferente e dada a si-
tuação dramática e excecional 
que se vive por força da pan-
demia que a todos assola, mais 
uma vez, os trabalhadores, um 
pouco por todo o mundo, es-
tão a dar uma grande prova da 
sua força e competência, sen-
do que Portugal está a dar um 
grande exemplo, dispondo de 
excelentes profissionais nas 
diferentes áreas de interven-
ção, na luta contra o Covid-19.
Por estas razões, a Assembleia 
Municipal de Serpa, reunida a 
30 de abril de 2020, delibera: 

1. Manifestar a nossa inteira 
solidariedade para com todos 
os trabalhadores que direta 
ou indiretamente batalham 
diariamente contra este vírus. 
Por um lado, são eles a peça 
fundamental para continuar 
a dar resposta às necessida-
des básicas e imprescindíveis 
da população, lutando todos 
os dias, pondo em risco a sua 
própria saúde e a dos seus fa-
miliares, para que possamos 
ter cuidados de saúde, higiene 
e limpeza urbana, segurança 
de pessoas e bens, assistência 
aos nossos idosos e popula-
ção mais vulnerável, bens de 
primeira necessidade disponí-
veis para compra, entre outras 
tarefas igualmente fundamen-
tais. 
2. Manifestar solidariedade 
para com todos os trabalhado-
res colocados em regime de 
“lay off” e para com os que não 
viram os seus contratos reno-
vados e com os que se veem 
confrontados com uma situa-
ção de desemprego ou redu-
ção de rendimentos;
3.  Agradecer aos trabalhado-
res do concelho de Serpa que 
se mantêm em funções para 
continuar a prestar serviços 
imprescindíveis à nossa po-
pulação, nomeadamente os 
profissionais que trabalham 
nos lares e centros de dia das 
IPSS do concelho, os Bombei-
ros Voluntários de Serpa, os 
profissionais de saúde e das 
forças de segurança a atuar 
no nosso município; agrade-

cer aos trabalhadores da Câ-
mara Municipal e das Juntas e 
Uniões de Freguesia que con-
tinuam no terreno, todos os 
dias, garantindo a fundamental 
higienização urbana, desinfe-
ção, recolha de lixo e demais 
serviços municipais que con-
tinuam ao serviço dos nossos 
munícipes; por último, saudar 
os trabalhadores do Serviço 
Nacional de Saúde, peças fun-
damentais para travar o avan-
ço da Covid-19.

Moção apresentada pelos elei-
tos da CDU e aprovada por 
unanimidade, na sessão da As-
sembleia Municipal de Serpa, 
realizada no dia 30 de abril de 
2020

MOÇÃO
25 de Abril e 1.º de Maio
Cumpriram-se no passado 
Sábado, 46 anos sobre um 
acontecimento ímpar do nosso 
coletivo: a Revolução de 25 de 
Abril de 1974.
Nesse dia, os Capitães de Abril 
puseram fim às trevas do Regi-
me Ditatorial do Estado Novo, 
abrindo as portas à Liberdade, 
à Justiça Social e à Democra-
cia.
A conquista de Abril fez nascer 
um Estado Democrático onde 
o Poder Local tem desempe-
nhado um papel fundamental.
Os membros da Assembleia 
Municipal de Serpa saúdam 
calorosamente os opositores à 
Ditadura, os Militares de Abril e 
demais intervenientes, que de 
uma forma ou outra contribuí-
ram para a edificação de um 
Portugal livre e democrático, 
afastado de qualquer tipo de 
Ditadura de esquerda ou di-
reita.
Saúdam, igualmente, aprovei-
tando a proximidade do 1.º de 
Maio, todos os trabalhadores e 
em especial os do concelho, 
que nestes momentos difíceis 
da pandemia se empenham na 
construção de um País mais 
Justo, Equilibrado e Solidário, 
para que, deste modo, Abril se 
cumpra e Maio se torne madu-
ro.
Viva o 25 de Abril – Viva o 1.º 
de Maio.

Moção apresentada pelos elei-
tos do PS e aprovada, por maio-
ria, com os votos a favor do PS 
e Coligação PSD/CDS e as abs-
tenções da CDU, na sessão da 
Assembleia Municipal, realiza-
da no dia 30 de abril de 2020

SAUDAÇÃO
A Revolução de Abril consti-
tui um dos mais importantes 
acontecimentos da história de 
Portugal, num ato de emanci-
pação social e nacional, que 
permitiu conquistas políticas, 
sociais, ambientais, económi-
cas e culturais que a Constitui-
ção da República Portuguesa 
acolheu e que foram a fonte 
para um acelerado desen-
volvimento do País, com uma 
marcante e galvanizante par-
ticipação dos trabalhadores e 
das populações.
A Revolução de Abril é patri-
mónio do povo e é património 
do futuro!
Em nenhum momento difícil 

da nossa vida coletiva, mes-
mo enfrentando as maiores 
dificuldades e transportando 
as mais densas inquietações, 
podemos deixar de viver Abril.
Abril é passado, presente e 
futuro. Do passado temos que 
obrigatoriamente destacar to-
dos aqueles estiveram sempre 
na primeira linha. Quando os 
outros desistiram eles manti-
veram a chama do sonho da 
Liberdade aceso. 
Abril é presente pois urge con-
firmar e reafirmar a importân-
cia do seu projeto libertador, e 
a atualidade dos seus valores 
e dos seus ideais de liberdade, 
emancipação social e nacional.
Abril é futuro na manutenção 
do serviço nacional de saúde, 
na melhoria da escola publica 
e no aumento dos direitos la-
borais. O grito  de Liberdade 
tem mais do que nunca de 
estar dentro do peito de cada 
português, pronto a sair a cada 
ataque aos valores da revolu-
ção.
Das importantes conquistas 
que o 25 de Abril trouxe, além, 
nomeadamente, do poder lo-
cal democrático, foram os ser-
viços públicos, em particular 
o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), que representou um 
enorme passo em termos de 
civilização, e uma porta que se 
abriu para os portugueses, no 
acesso aos cuidados de saúde 
e à qualidade de vida.   Hoje, 
face ao surto epidémico de 
COVID-19, mais do que nunca 
importa valorizar o SNS e to-
dos os seus profissionais, pois 
têm permitido fazer face a este 
inimigo invisível, assumindo 
um papel absolutamente deci-
sivo e insubstituível num com-
bate diário pela defesa e sal-
vaguarda da saúde e da vida 
dos portugueses. 
O NOSSO Serviço Nacional de 
Saúde precisa de ser valoriza-
do e reforçado.
Precisamos de concretizar 
Abril e celebrá-lo pensando 
no Maio de quem trabalha que 
saudamos, sempre. 
A Assembleia Municipal de 
Serpa saúda o 25 da Abril e to-
das as suas conquistas.
Abril não pode ficar em qua-
rentena.
VIVA  AO 25 DE ABRIL

Saudação apresentada pelos 
eleitos da CDU, na sessão da 
Assembleia Municipal de Serpa, 
realizada no dia 30 de abril de 
2020

SAUDAÇÃO 
COVID-19
O cumprimento generalizado 
“das exigências de confina-
mento e isolamento social” 
motivadas pela Covid-19 mo-
tiva esta moção de saudação 
especial pelo “esforço e dedi-
cação de todas e de todos os 
que, com risco da própria vida 
têm trabalhado, no nosso con-
celho, para o bem comum”.
Cabem nesta referência, lou-
vando, naturalmente, a sua 
coragem e dedicação, todos 
os profissionais do Serviço 
Nacional de Saúde, forças 
de segurança, proteção civil, 
bombeiros, serviços munici-
pais, freguesias e eleitos, ins-
tituições e voluntários que, no 
concelho de Serpa estão na li-

nha da frente do combate con-
tra este inimigo invisível, mas 
implacável.
 Realçamos, também, o com-
portamento cívico da popula-
ção que tem contribuído para 
manter a salubridade e limpe-
za do nosso território, respei-
tando as regras de deposição 
de resíduos sólidos urbanos 
nos contentores e os horários 
de recolha.
Gestos distintivos, na defesa 
do bem comum, por uma so-
ciedade mais justa, mais so-
lidária, inovadora, criativa e 
corajosa.

Saudação apresentada pelos 
eleitos da CDU, na sessão da 
Assembleia Municipal de Serpa, 
realizada no dia 30 de abril de 
2020

VOTO DE RECONHECIMENTO 
E LOUVOR
COVID-19
Vivemos tempos excecionais 
de incerteza, de dor, sofrimen-
to, luto, separação e confina-
mento. Importa mais do que 
nunca invocar os princípios 
da solidariedade e da união 
para derrotar esta pandemia. O 
tempo é de unidade e de re-
conhecimento que a ameaça é 
seria. Não se pretende unani-
mismo ideológico indesejado, 
mas unidade e cumplicidade 
como imperativo cívico es-
truturante do sucesso na luta 
contra esta pandemia. 
À incerteza do momento no 
plano sanitário, associa-se 
uma preocupante crise eco-
nómica e social, de dimensões 
ainda difíceis de calcular. Para 
combater esta crise e minorar 
os seus efeitos o governo agiu 
com rapidez no domínio da 
saúde, melhorando os meios 
humanos e físicos e no domí-
nio da economia, atribuindo 
novos apoios a empresas e ci-
dadãos atingidos. 
O nosso país tem respondido 
a esta ameaça usando meca-
nismos que não ultrapassam 
a legalidade constitucional, 
demostrando a todos a ma-
turidade do nosso sistema 
democrático. Da cooperação 
entre governo e oposição ao 
sentido cívico da população, 
passando pela regularização 
dos imigrantes e refugiados 
para terem acesso ao SNS. A 
imprensa internacional de não 
poupa louvores ao país nestes 
tempos de difíceis de pande-
mia. Comparando o balanço 
de mortos nos países da Euro-
pa Ocidental, Portugal parece 
ser uma exceção. Ao ponto 
de alguns invocarem o mila-
gre português. No entanto, a 
pandemia está longe de estar 
terminada, e por isso, devemos 
estar preparados para uma 
longa e difícil batalha. 
Atentos às informações chega-
das de todo o lado, os portu-
gueses autodisciplinaram-se. 
Confinara-se nas suas casas, 
deixaram de ir aos cafés, bares 
e restaurantes e aceitaram que 
as escolas dos filhos encerras-
sem. A sociedade civil portu-
guesa teve uma reação onde 
imperou uma enorme cons-
ciência cívica, participando de 
forma exemplar na contenção 
e proliferação do inimigo invi-

sível. Já no início de março o 
mais alto magistrado da nação, 
o Sr. Presidente Marcelo Rebe-
lo de Sousa, se tinha tornado 
o primeiro chefe de Estado a 
entrar em quarentena voluntá-
ria. Tratou-se de falso alarme, 
mas deu o exemplo e serviu de 
alerta a toda a população. 
A DGS, sob tutela do gover-
no, seguiu no combate a esta 
ameaça epidemiológica to-
dos os princípios e conheci-
mentos disponibilizados pela 
ciência. O SNS foi aprimorado 
e reequipado, mesmo com as 
dificuldades inerentes à di-
mensão global do problema, 
e hoje, podemos assinalar que 
estamos no bom caminho para 
ganhar esta batalha. Se duvi-
das houvesse, ficou agora ine-
quivocamente demonstrado o 
quanto o SNS é imprescindível 
para os portugueses.
Mas esta luta não se fez só a 
partir de Lisboa, em conce-
lhos como o nosso, o papel 
dos autarcas tem sido impor-
tantíssimo e não pode por isso 
ser desvalorizado. Em Serpa o 
município atuou no apoio às 
IPSS´s do concelho, colaborou 
com a ULSBA na criação de 
uma estrutura de apoio para o 
combate à COVID 19 instalada 
no pavilhão Carlos Pinhão e 
procedeu à desinfeção de ruas 
e instituições afetadas. Impor-
ta ainda referir a importância 
do acionamento, em 3 de abril 
passado, do Plano Municipal 
de Emergência, permitindo 
responder aos munícipes atin-
gidos com ganhos de eficácia 
e de forma integrada e coor-
denada.  Quanto às freguesias 
do concelho, mais uma vez, 
estiveram na primeira linha de 
resposta. O PS em Serpa tem 
tido uma postura de coopera-
ção nos diferentes órgãos au-
tárquicos onde está represen-
tado, valorizando o superior 
interesse da população, em 
detrimento do confronto politi-
co que consideramos por esta 
altura inútil. Foi com este es-
pírito que subscrevemos uma 
declaração publica do Sr.  Pre-
sidente da Assembleia Munici-
pal. E pelas mesmas razões os 
nossos vereadores, todos sem 
pelouro, apresentaram várias 
propostas de grande utilidade 
para mitigar o impacto desta 
pandemia no nosso concelho.
Reconhecemos e louvamos 
o empenho de todos aqueles 
que tudo tem feito para ven-
cermos esta batalha. Não se-
ria, porém, de todo justo, se 
não reconhecêssemos e agra-
decêssemos particularmente 
o empenho e o esforço, da-
queles que tratam e protegem 
os nossos idosos e de todos os 
profissionais de saúde que tra-
balham se tréguas para salvar 
vidas.
Que a luz da esperança nos 
guie para enfrentarmos o fu-
turo!
Serpa, 30 de abril de 2020

Voto de Reconhecimento e Lou-
vor apresentado pelos eleitos 
do PS e aprovado, por maioria, 
com as abstenções da CDU e 
Coligação PSD/CDS e os votos 
a favor do PS, na sessão da As-
sembleia Municipal de Serpa, 
realizada no dia 30 de abril de 
2020

obrigatórias
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obras 

O Município de Serpa deu início à re-
qualificação de um espaço da au-

tarquia, localizado em Serpa, com uma área 
de aproximadamente 11 hectares, com vista à 
criação de um parque ambiental.

Atualmente a área suporta o depósito de 
materiais de construção, resíduos verdes, ar-
mazenamento temporário de resíduos e um 
espaço atribuído à Sociedade Columbófila de 
Serpa. 

Pretende-se com a requalificação criar uma 
zona de receção, a melhoria do espaço dedi-
cado à columbófila e da zona para equídeos, 
uma área para armazenamento temporário de 
resíduos e um parque de materiais.

Para que o espaço funcione como um todo, 
e que na sua estrutura estejam abrangidas to-
dos as áreas de interesse ambiental, de entre 
as valências, o destaque vai para uma zona 
de viveiro municipal, com uma área prevista 
de mais de 7 000 metros quadrados, que fun-
cionará para criação de espécies autóctones 
para valorização do espaço urbano, e de um 
centro de interpretação ambiental. 

O centro de interpretação ambiental, que 
se pretende de carácter pedagógico e lúdico, 
terá como objetivo maior sensibilizar os dife-
rentes públicos para a importância da preser-
vação e valorização ambiental do território.

Obra arrancou

Parque 
ambiental

As ações de deservagem 
em Serpa foram retomadas em 
abril, com o intuito de melhorar 
a limpeza das vias públicas.

Os trabalhos foram efetua-
dos por corte mecânico, atra-
vés de roçadoras, mantendo a 
posição assumida pelo Municí-
pio de não recorrer ao uso de 

glifosato.
Além destas medidas, tam-

bém a máquina de deservagem 
térmica fez um trabalho impor-
tante.

Apesar de o número de tra-
balhadores a realizar estes ser-
viços ter sido reduzido devido 
à Covid 19, o Município está a 

tentar manter o concelho limpo.
No passado dia 19 de maio, foi 

testado um novo produto, ami-
go do ambiente, já utilizado por 
vários municípios, em alguns 
locais da cidade de Serpa. Caso 
o resultado seja positivo, será 
mais um recurso a utilizar nas 
deservagens.

Limpeza dos espaços públicos

Ações de deservagem 

Durante o mês de maio procedeu-se à lavagem 
e higienização dos contentores de resíduos sóli-
dos urbanos e dos ecopontos do concelho. 

A higienização de contentores de resíduos só-
lidos urbanos teve início na segunda semana de 
maio, e abrangeu 18 contentores subterrâneos 
e aproximadamente 400 de superfície. Paralela-
mente, os serviços do Município e das fregue-
sias têm vindo a realizar a desinfeção regular dos 
mesmos, como medida adicional de combate à 
propagação da Covid 19. 

A higienização aos ecopontos, a cargo da Re-
sialentejo, realizou-se no final do mês de maio, 
sendo que a empresa, no ato da recolha, efetuou 
a desinfeção das zonas de contacto dos ecopon-
tos, nomeadamente tampas e bocas de acesso 
dos ecopontos, como medida suplementar no 
combate à pandemia. 

Concelho

Lavagem de contentores
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______________________________________________

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.

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 05  | Farmácia SERPA JARDIM
0 6  a  1 2 | Farmácia CENTRAL
13 a 19  | Farmácia SERPA JARDIM
20 a 26  | Farmácia CENTRAL
27 a 30  | Farmácia SERPA JARDIM

Serpa
> Centro Interpretativo do Cante – 

requalificação

> Rua Dr Afonso Henrique de Prado Castro 
e Lemos –  instalação de iluminação

> Passadiços do Pulo do Lobo – início da 
execução

> Rua Ramon Nonato de La Féria – 
instalação de conduta de água

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

> Edifício da Divisão da Cultura e 
Património – requalificação e melhoria 
da eficiência energética

> Creche Jardim de Nª Sr.ª da Conceição 
de Serpa – apoio à manutenção

> Zona Sul – execução de passeios e rede 
pluvial

Vales Mortos 

> Caminho de Transportes Escolares- 
manutenção e conservação

> Caminhos de servidão e passagem – 
manutenção

> Caminho Municipal 1094 (Zona da Neta) 
– manutenção

Brinches
> Manutenção de espaços Verdes

Pias 
> Rua Jogo dos Paus – requalificação

Vila Verde de Ficalho
> Casa do Povo, apoio na requalificação 

(em colaboração com a Junta de Freguesia) 

> Reparação de calçada e colocação de 
sinalização vertical e horizontal

Vila Nova de São Bento
> Estrada Municipal 519 – manutenção, 

limpeza e corte de ervas nos acessos e 
bermas

> Caminho Municipal 1099 (Zona de Vale 
Covo) -  manutenção e conservação

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

> Poda de laranjeiras

> Zona de Atividades Económicas - 
limpeza de lotes

Vale de Vargo

> Rua da Liberdade – requalificação

> Rua General Humberto Delgado – 
execução de ramais

A-do-Pinto 
> Salão Polivalente - requalificação de ar 

condicionado e certificação elétrica
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Covid 19 . Medidas acionadas pelo Município de Serpa
A ativação da fase de Alerta 

do Plano de Contingência da 
Câmara Municipal de Serpa 
iniciou-se com a declaração 

de pandemia internacional 
pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia 11 de março 
de 2020, e a verificação de 

situação de calamidade 
pública em Portugal, com 
a consequente emissão 
do decreto de Estado de 

Emergência Nacional, a 18 
de março. 

As medidas implementadas 
têm vindo a ser permanente-

mente atualizadas no Plano, 
publicado no site oficial do 
Município, para que sejam do 
conhecimento de todos. 

13 de março: Decisão das 
medidas preventivas 
excecionais, tomadas após 
reunião a 12 de março, com 
as autoridades regionais de 
saúde, para vigorarem entre 
14 de março e 15 de abril;

» Cancelamento de todas as 
iniciativas e atividades orga-
nizadas pelo Município;

» Cancelamento da cedência 
de transportes do Município 
e suspensão do serviço do 
autocarro Serpentina;

» Encerramento dos 
equipamentos e serviços 
municipais, nomeadamente 
as Piscinas Municipais, Pavi-
lhões desportivos cobertos, 
Cineteatros, Pavilhão de 
Exposições de Serpa e Pavi-
lhões Polivalentes (incluindo 
os que são geridos pelas 
freguesias);

» Entrada em funcionamento 
condicionado dos restantes 
equipamentos e serviços 
do município, e apenas para 
situações urgentes;

16 de março: Adoção de no-
vas medidas de contenção 
excecionais, a vigorar entre 
16 de março e 15 de abril; 

» Funcionamento dos servi-
ços essenciais do Município 
(higiene urbana, águas e 
saneamento);

» Encerramento da fronteira, 
através da Estrada Municipal 
520, entre São Marcos e 
Paymogo, de 16 de março 
até 15 de abril; 

» Funcionamento condiciona-
do do Mercado Municipal de 
Serpa a quatro clientes em 
simultâneo;

17 de março: Criação de lista 
de contactos essenciais 
dos Serviços Municipais 
para evitar deslocações 
de Munícipes aos serviços 
municipais;

18 de março: Cancelada Re-
união Pública de Câmara, a 
realizar no dia 1 de abril;

19 de março: A recolha de 
resíduos Porta-a-Porta 
passou a poder ser efetuada 
em qualquer tipo de saco, 
quer para os resíduos indi-
ferenciados, quer para os 
recicláveis;

 20 de março: Alargamento 

do prazo da fatura da água, 
com as faturas de janeiro 
e fevereiro a poderem ser 
liquidadas até final de abril; 
e as faturas de março até 
final de maio, e a suspensão 
da cobrança presencial e 
do serviço de leitura de 
contadores;

22 de março: Anúncio da 
criação da Rede de Apoio 
do Concelho de Serpa, com 
a participação das Juntas e 
União de Freguesia, abran-
gendo munícipes com mais 
de 65 anos, com dificuldade 
de locomoção, doenças 
crónicas ou autoimunes, 
impedidos de sair de casa 
por ordem médica;

24 e 25 de março: Início das 
desinfeções em todo o con-
celho, por meios próprios e 
cedidos, por trabalhadores 
do Município, das freguesias 
e de entidades privadas, 
com o apoio da população. 
Estiveram envolvidos 21 
operadores e 10 tratores, 
três dos quais privados. 
Os produtos utilizados, 
recomendados pela Direção 
Geral de Saúde, foram o 
hipoclorito de sódio e o 
peróxido de hidrogénio;

27 de março: Decisão do pro-
longamento do pagamento 
da fatura das Atividades de 
Animação e Apoio à Família, 
referente aos primeiros dias 
do mês de março, que pôde 
ser liquidada até ao final de 
maio;

» Apoio às IPSS do concelho, 
fazendo chegar a todas 
materiais fundamentais, 
nomeadamente máscaras, 
luvas, gel desinfetante e 
viseiras de proteção;

» Preparação de vários 
espaços para instalação e 
acolhimento em caso de ne-
cessidade, nomeadamente 
em salas do Pavilhão Carlos 
Pinhão e na Residência de 
Estudantes;

28 de março: Criação de Cen-
tro de Apoio Covid 19, no Pa-
vilhão Carlos Pinhão, tendo 
sido pedidas ao Regimento 
de Infantaria n.º 3, de Beja, a 
cedência de 30 camas, pe-
dido autorizado pelo Estado 
Maior do Exército.

1 de abril: Cedência de casa à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Serpa, a título de em-
préstimo temporário;

2 de abril: Resposta articulada com as autoridades de 
saúde e demais entidades, de modo a testar todos os 
contactos do primeiro caso confirmado com Covid 19;

3 de abril: Ativação do Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil de Serpa;

7 de abril: Apoio na criação de uma área dedicada à 
Covid 19, de proximidade em Serpa, em colaboração 
com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(Ulsba), instalada no Pavilhão Carlos Pinhão; 

8 de abril: Ativação do Serviço Voz Amiga, um comple-
mento à rede de apoio local ativada, e no âmbito do 
projeto de teleassistência domiciliária “Em Casa não 
Estou Só”;

13 de abril: Desinfeção do Lar de Vila Verde de Ficalho, 
por uma equipa especializada de militares da GNR, 
com apoio dos Bombeiros de Serpa, da Junta de Fre-
guesia de Vila Verde de Ficalho e da Câmara Municipal 
de Serpa;

14 de abril: Entrada em funcionamento da ADC-Comu-
nidade, instalada no Pavilhão Carlos Pinhão, adaptada 
pela Câmara Municipal de Serpa e gerida pela Unida-
de Local de Saúde do Baixo Alentejo;

15 de abril: Alargamento das medidas preventivas 
tomadas a 13 e a 16 de março, até 30 de abril;

» Atribuição de um apoio pontual às Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho 
de Serpa, num total de 9 331,04 euros, aprovado em 
reunião de Câmara realizada no dia 15 de abril;

21 de abril: Criação de linha telefónica de apoio psicoló-
gico, em colaboração com a Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo (Ulsba);

24 de abril: apoio ao projeto das Oficinas Sénior da 
Cademia Sénior para Máscaras para todos;

25 de abril: 25 de Abril on-line;

26 de abril: Sensibilização para a compra de produtos 
locais, no âmbito do Dia da Produção Nacional, através 
da disponibilização no site do Município de lista com 
empresas da área alimentar do concelho de Serpa, 
com possibilidade de entrega ao domicílio;

» Início do Programa de Testagem Preventivo em Lares 
do Baixo Alentejo, em Pias, na Fundação Viscondes de 
Messangil;

27 de abril: Adoção de medidas excecionais para entre-
ga de processos urbanísticos, através de email, envio 
por correio, ou presencial mediante marcação prévia;

29 de abril: Distribuição de refeições e materiais peda-
gógicos a alunos beneficiários da ação social escolar, 
em colaboração com os dois Agrupamentos de Esco-
las do concelho;

30 de abril: Apoio à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Serpa, através da entrega 
de material de proteção e desinfeção, bem como a 
transferência de um montante destinado à aquisição 
de uma ambulância; 

» Alargamento das medidas preventivas até 15 de maio.

8 de maio:  Ativação da linha te-
lefónica de apoio psicológico, 
Serpa Rede Amiga;

» Decisão de adiar a reabertura 
da Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra, em Serpa, 
por considerar não estarem 
reunidas as condições de 
segurança dos trabalhadores e 
utilizadores;

 13 de maio: Aprovação em reu-
nião de Câmara da prestação 
de apoio a alunos do concelho 
com dificuldades no acesso 
a equipamentos informáticos, 
através dos agrupamentos 
de escolas que sinalizaram 
os meios necessários, para 
acompanhar as novas formas 
de acesso à educação;

15 de maio: Publicitação de 
que a Rodoviária disponibili-
za algumas carreiras para o 
transporte escolar dos alunos, 
no concelho de Serpa, a partir 
do dia 18 de maio;

15 de maio: Anúncio do prolon-
gamento das Medidas Preven-
tivas até ao dia 31 de maio;

» FLiS on-line;

16 de maio: Apresentação das 
medidas de desconfinamento;

» Serviços do Município mantêm 
atendimentos presenciais 
somente mediante marcação 
prévia, e com recurso a másca-
ra ou viseira de proteção;

» Agendamento da reabertura 
de equipamentos culturais 
municipais, designadamente 
o Castelo de Serpa, o Museu 
Municipal de Arqueologia e a 
Galeria Municipal de Arte Con-
temporânea para o dia 18 de 
maio, a Biblioteca Municipal de 
Serpa para o dia 19 de maio e a 
Casa do Cante com reabertura 
a 26 de maio;

» Reabertura gradual dos servi-
ços do Município e manuten-
ção da jornada contínua para 
todos os trabalhadores durante 
o mês de maio;

17 de maio: Mercado Mensal 
agendado para o próximo dia 
23 de junho mediante a partici-
pação dos feirantes numa ação 
de formação;

22 de maio: Cemitérios com 
novas regras;

25 de maio: Jornadas Sénior 
on-line.

Cronograma
abril maiomarço


