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Relatório
População
Na freguesia da Trindade, para além da sede de freguesia, existe outro aglomerado urbano que
é o Cantinho da Ribeira.
Esta freguesia teve o seu máximo populacional em 1940 com 2710 habitantes.
De acordo com o recenseamento de 2001, a população de Trindade era de 345 habitantes, 260
dos quais residiam na sede de freguesia, 6 no Azinhalinho, 4 em Pombeiros e os restantes 75
em montes isolados.
Para além dos montes já referidos referem-se ainda o Monte do Vale, o Monte da Estrada,
Monte Corralinho e Monte da Granja.
De 1981 a 1991 a população teve um decréscimo de 22,6% e de 1991 a 2001 teve um
decréscimo de 21,2% e entre 2001 e 2011 teve um decréscimo de 20,6%.
De acordo com os dados provisórios dos censos de 2011, Trindade tem uma população de 274
habitantes.
A população deste aglomerado urbano tem vindo a sofrer um decréscimo constante ao longo das
ultimas décadas. Verifica-se uma grande concentração da população na sede de freguesia
(75,4%).

Alojamentos
De acordo com os censos de 2011, dos 242 alojamentos desta freguesia, 45,9% correspondem
a residência habitual, 48,8% são residência sazonal e 5,4% estão desabitados.
De acordo com os censos de 2001 3,1% dos fogos não tem electricidade 20,3% não tem água e
19,5% não tem esgotos.

Infra estruturas
O abastecimento de água à Trindade é feita através da água do Roxo. Possui um reservatório
próprio com capacidade de 150m3.
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Possui ETAR nova e um emissário novo que em parte não tem serventia, o que deveria ser
assegurado. A ETAR vai ser melhorada.
A rede de esgotos deste aglomerado é unitária.
Segundo dados cedidos pela Divisão de Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Beja,
relativos à contentorização, Trindade possui 19 contentores de 800 litros e no Cantinho da
Ribeira existem 6 contentores da mesma tonelagem.
Os entulhos são depositados em lugar definido pela Junta de Freguesia.
Os chamados monstros domésticos são depositados em lugar definido pela Junta de Freguesia
donde são posteriormente removidos pelo serviço de recolha da DSU quando solicitado para
este propósito periodicamente.
A recolha dos resíduos sólidos na Trindade é realizada três vezes por semana: às segundas,
quartas e sextas-feiras. No Cantinho da Ribeira a recolha é efectuada quinzenalmente.
Quanto ao destino final dos RSU após a recolha realizada pelos circuitos, são os mesmos
encaminhados para o Aterro Intermunicipal.
Na Trindade estão colocados 1 ecoponto completo e mais 2 vidrões e 1 papelão para a recolha
selectiva, sendo estes resíduos recolhidos pela Resialentejo e enviados para reciclagem.

Equipamentos
Actualmente existem os seguintes equipamentos:
■ Posto médico
■ Escola EB 1º ciclo (desactivada)
■ Educação Pré-Escolar Itinerante (a funcionar na Escola)
■ Casa do Povo (onde funciona o Centro cultural Desportivo da Trindade e o Clube de
Caçadores e Pescadores da Trindade)
■ Grande campo de jogos
■ Casa Mortuária
■ Junta de freguesia
■ Parque Infantil (no recinto da Escola)
■ ETAR
■ Posto dos CTT (nas instalações da JF)
■ Centro de Convívio
■ Cemitério
■ Igreja
É intenção da Junta de Freguesia dotar o aglomerado dos seguintes equipamentos
□ Polidesportivo
□ Centro de dia/Centro Comunitário
□ Pavilhão Polivalente
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Transportes
Trindade é servida, durante a semana, diariamente por uma carreira local e duas regionais.
Em análise à oferta disponibilizada pela RA, verifica-se que se encontram assegurados os
horários laborais correntes dos períodos da manhã (chegada a Beja às 7.53h, 9.00h e 9.25h) e
tarde (14.33h).
No período nocturno, a população da Trindade só dispõe de uma carreira para Beja – 18.48 h;
carreira esta que só se realiza durante o período escolar.
No retorno, a última carreira é às 19.10h, situação que não permite grande flexibilidade tanto
para a classe trabalhadora como para as pessoas que pretendem usufruir da cidade até à noite.
Constata-se que no período designado “não escolar”, são eliminados 7 horários no sentido Beja
– Trindade (partida às 13.35h com chegada às 14.06h e partida às 16.40h com chegada às
16.05 h), e 1 no sentido Trindade – Beja (partida às 18.48h e chegada às19.08).
Nos fins-de-semana o aglomerado é servido por um serviço público de táxis colectivos com
saída de Beja às 8h00m e às 13h30m e partida de Trindade às 8h30m ás 13h45m aos sábados
e saída de Beja às 13h50m e 18h e partida da Trindade às 14h20m e 18h30m aos Domingos. O
tempo do percurso é de 15m.
No Ano Lectivo 2010/2011 os transportes escolares colectivos serviam 13 jovens de Trindade,
dos quais 2 frequentavam o 2º ciclo do ensino básico, 7 do 3º ciclo e os restantes 4 o ensino
secundário. Este transporte é assegurado pelas carreiras local e regional.
O transporte dos jovens provenientes dos montes e da freguesia da Trindade para a Escola EB
1/JI de Albernôa é assegurado pela Junta de Freguesia da Trindade ao abrigo de Protocolo com
o Município e distribuem-se da seguinte forma:




Trindade – EB 1/JI Albernôa – 4 crianças
Monte da Chaminé – EB 1/JI Albernôa – 1 criança
Monte da Popa – EB 1/JI Albernôa – 2 crianças

Propostas da versão inicial do Plano (1992)
Trindade não foi objecto de análise na versão inicial do Plano.
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1ª Revisão do PDM (2000)
Trindade também não foi objecto de análise na primeira revisão do plano.

Justificação para a necessidade de definição de esquema de ordenamento
Este aglomerado rural tem conforme se pode concluir pela caracterização efectuada, dimensão,
características e dinâmicas semelhantes a alguns aglomerados objecto de análise no âmbito do
Plano Director de Beja.
O facto deste aglomerado não possuir perímetro urbano definido tem gerado algumas
dificuldades na gestão deste território, principalmente quando surgem pretensões de expansão,
mesmo que pontuais, ou de localização de equipamentos.
No caso concreto da Trindade, a situação é por vezes muito complexa pois a sede do concelho
está implantada no seio de uma grande propriedade o que torna fundamental a definição do
perímetro urbano para ordenar e gerir estes aglomerados de forma coerente.

Propostas para a 2ª revisão:
O perímetro urbano proposto com 6,05ha, engloba todo o aglomerado consolidado prevendo na
sua periferia uma zona de equipamentos a poente e outra anexa à zona desportiva existente no
total com 0,50ha, assim como um área urbanizável residencial com 0,53ha e outra para
actividades económicas, a nascente, com 0,23ha .
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