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Dando cumprimento ao disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea c) art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, elabora-se o presente relatório, do qual consta uma síntese da atividade mais relevante 

desenvolvida pela Câmara Municipal, nos meses de dezembro 2014 e janeiro de 2015. 

 

A atividade do Município pode também ser acompanhada, através das atas das reuniões, que são remetidas a 

todos os membros do Órgão Deliberativo, de acordo com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 

75/2013, de 18 de setembro.  
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 NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Começa a 27 de fevereiro mais uma Feira do Queijo do Alentejo, certame que conseguiu evidenciar-se no 

panorama nacional das iniciativas ligadas à promoção de produtos gastronómicos de qualidade e nas 

produções certificadas. Com queijos de várias proveniências e tipologias, mas onde o queijo Serpa é o 

principal produto, esta feira apresenta também um leque diversificado de outros produtos, com destaque 

para o azeite, o vinho, os enchidos, o mel ou a doçaria, a par com um programa de animação para todos os 

gostos. E como é habitual, com a presença forte dos nossos grupos de cante, que durante todos os dias da 

feira nos vão enCANTAR, numa demostração do nosso mais importante ativo imaterial, o cante alentejano. 

E é com o maior orgulho que dizemos que, no concelho de Serpa, o cante está bem vivo e se renova a cada 

dia, para continuar nas próximas gerações, num tributo à nossa história e aos seus protagonistas. Na 

definição de estratégias integradas para o desenvolvimento do território, há algumas questões que 

merecem ser destacadas, nomeadamente quando se trabalha o conceito de ativos diferenciadores e 

promoção da atratividade. Ou seja, os recursos e potencialidades que existem e que são únicos e 

excecionais. No concelho de Serpa, já existe aquilo a que poderemos chamar como “marca”, a marca Serpa, 

que significa identidade, cultura, património, gastronomia, ambiente, qualidade de vida. É a diferenciação 

pela excelência, o reconhecimento de Serpa como concelho de cultura, com produtos de qualidade, 

património preservado, sentimento identitário forte.  

Neste sentido, uma das nossas linhas de trabalho é o apoio e a promoção dos nossos recursos e dos 

produtos. Serpa é um nome, é uma marca associada sempre à excelência dos seus produtos e tem, por si 

só, também uma grande capacidade de atração turística, a que não é alheio o importante património 

histórico e natural, o Centro Histórico, o saber receber dos seus habitantes e o saber fazer dos restaurantes 

do concelho, como foi evidente na participação e criatividade das propostas de ementas da mostra de 

gastronomia, que se realizou entre 6 e 17 de Fevereiro, sob o lema do queijo. A verdade é que existe 

produção de muito e bom queijo, com grande procura. A própria divulgação dos benefícios da dieta 

mediterrânica, classificada como património mundial, tem também sem dúvida contribuído para o 

aumento da procura, não só de queijo mas também do vinho, por exemplo, que é outro dos nossos 

produtos com nome. O município de Serpa tem estado grandemente empenhado na promoção e 

divulgação do queijo e de todos os produtos tradicionais de qualidade produzidos no concelho, porque este 

é um dos caminhos para a revitalização económica local, estando prevista a dinamização de diversas ações 

de apoio à valorização, diversificação e comercialização da produção local, através do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, espaço que se pretende que seja um centro de oportunidades para 

a dinamização económica do concelho, onde muito em breve, uma vez que apenas se aguarda a publicação 

do Regulamento em Diário da República, poderão começar a ser cedidos espaços para empresas. 

Mudando de tema, mas mantendo o foco no desenvolvimento do concelho e da região, a Estradas de 

Portugal (EP) vai investir 436 milhões de euros entre 2015 e 2019, de acordo com o Plano Rodoviário 

de Proximidade da rede rodoviária, divulgado em Dezembro passado. Este plano de proximidade está 

"assente fundamentalmente em obras de requalificação e da rede viária básica em todo o território", 

com o foco de atenção nas “nossas estradas nacionais e regionais, que hoje importa requalificar 

melhorando o nível de serviço às populações”, informa o Governo. Ora analisado o documento 

constatam-se, para o concelho de Serpa, as seguintes intervenções, para o período 2015-2019: 
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 EN122 Km 55+100, Ponte dos Dois Irmãos – reabilitação (Serpa_Mértola) a lançar em 2018 e 

com um valor base de 373 000 euros (S/IVA) 

 EN255, beneficiação Moura (km99+o30)-Pias (km 112+080) a lançar em 2018, com um valor 

base de 1 300 000 (s/IVA) 

 EM392, km 87+933, Pontão, a lançar em 2016, com o valor base de 126,667 (s/IVA) 

 EN265 Ponte sobre o Barranco da Retorta ao km 16+239, a lançar em 2016, com um valor base 

de 120 000 euros (S/IVA) 

 EN392 Pontão de Pias ao km 78+100, a lançar em 2014 com um valor base de 200 000euros 

(s/IVA) 

 EM392 Pontão ao km74 + 625 a lançar em 2018, com um valor base de 187 500 (s/IVA) 

 EN 255 Ponto sobre o Barranco da Amendoinha ao km 121+723 a lançar em 2016, com um 

valor base de 120 000 euros (s/IVA) 

 IP8 (EN260) Serpa (km 28,580) e Aldeia do Pinto (km 41,068), a lançar em 2019, com um valor 

base de 1 842 199 euros (S/IVA 

 IP8 (EN 260), Aldeia do Pinto (km 41+068 e fronteira Ficalho (km 62+830), a lançar em 2019, 

com o valor base de 3 062 758 (s/IVA) 

 

Mas constata-se também que, que praticamente todas as intervenções são 2018, sendo que, apenas 

há intervenções de requalificação da EN 260 (não existem referencias à construção do efetivo traçado 

do IP8) só mesmo para 2019. Ou seja, para o dia do “logo se vê”.  

Por isso, continua a ser fundamental a nossa atenção e exigência permanente de reabilitação da nossa 

rede viária, com as estradas fundamentais em condições de segurança e acessibilidade, porque só 

assim conseguiremos um concelho e uma região potenciadora de desenvolvimento. A concentração do 

dia 30 de janeiro, na qual o município participou com todo o empenha, foi mais uma mostra de que 

temos que estar todos juntos a lutar pela região. 

 

Serpa, fevereiro de 2015 

Tomé Pires, presidente da Câmara Municipal de Serpa 
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 CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
 
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 
EXPOSIÇÃO DE CERÂMICA DE NOÉMIA CRUZ 
OFICINA DE PINTURA 
 
Período de execução 
Exposição l 22 de novembro a 31 de dezembro 
Oficina l10 janeiro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serp 
Desenvolvimento 
Na exposição foram apresentadas peças das “Irmãs Flores”, cerâmica tradicional de Estremoz, e peças de 
Noémia Cruz, que se inspira naquele património para criar “os seus bonecos”. 
Na oficina orientada pela artista, que teve lugar no dia 22 de novembro do ano transato, foram realizados 
trabalhos em barro tendo por base o apito e o presépio das “Irmãs Flores”. Essas peças, depois de terem 
sido cozidas, foram pintadas pelos seus autores na oficina que teve lugar a 10 de janeiro. Esses trabalhos 
estarão patentes até 7 de fevereiro. 
NOÉMIA CRUZ nasceu em 1948 em Ourique.  
Licenciou-se em Escultura, em 1980, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Entre 1976 e 1996 
exerceu a atividade docente em Artes Visuais. Participa em exposições coletivas desde 1977 e expõe 
individualmente desde 1987, encontrando-se representada, a nível nacional, em coleções públicas e 
privadas. Entre 1980 e 1998 trabalhou com o escultor Jorge Vieira em projetos de escultura, 
acompanhamento e apoio de projetos de divulgação do trabalho de desenho e escultura, bem como do 
processo de execução da obra pública do escultor. Entre 1995 e 2003, integrou a direção artística do 
Museu Jorge Vieira e da Galeria Municipal dos Escudeiros (Beja). Tem participado em vários projetos de 
criação na área das artes plásticas, em particular, escultura. 
 

              
 
 

Designação 
EXPOSIÇÃO “LYA/LIA” DE MARGARIDA BOTELHO E MÁRIO RAINHA CAMPOS 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “LYA/LIA” E SESSÃO DE CONTOS 
OFICINAS “IDA E VOLTA” 
Período de execução 
Exposição l 24 de janeiro a 27 de fevereiro 
Apresentação/Sessão de contos l 24 de janeiro 
Oficinas l26, 27 e 28 de janeiro 
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Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
LYA/LIA é o terceiro livro da coleção POKA POKANI. Esta coleção é parte integrante de ENCONTROS, um 
projeto artístico de intervenção comunitária que assenta na recolha de histórias de vida originárias de 
geografias lusófonas, narradas na primeira pessoa, através de diários gráficos.  
Em 2013, Margarida Botelho e Mário Rainha Campos viajaram até Atecru, uma pequena e isolada aldeia 
piscatória situada na ilha de Ataúro, em Timor-Leste.  
O livro LIA/LYA, refletindo a visão do ENCONTROS, nasceu a partir das vivências dos dois arte-educadores 
junto dessa comunidade. Lya é uma menina mergulhadora que vive em Timor-Leste, um dos países mais 
jovens do mundo. Lia é outra menina, que vive na Europa, em Portugal. Ambas iniciam, em lados opostos 
do livro, uma viagem para o encontro! 
A exposição integra um conjunto de fotografias de Mário Rainha Campos, impressas em papel de grande 
formato e pintadas à mão, doze maquetes das ilustrações tridimensionais do livro e um conjunto de 
fotografias dos diários ilustrados que as crianças timorenses fizeram no decurso do projeto, assim como 
fotografias do dia a dia na comunidade.  
No dia da inauguração, cerca de 74 pessoas assistiram à apresentação do livro/sessão de contos realizada 
por Margarida Botelho e Mário Campos. Nos dias seguintes, Margarida Botelho desenvolveu cinco 
oficinas para alunos do Agrupamento de Escolas n.º 1 (duas turmas do 1.º ciclo e duas turmas do 2.º ciclo) 
e do Agrupamento de Escolas n.º 2 (uma turma do 1.º ciclo). 
MARGARIDA BOTELHO nasceu em Almada, em 1979.  
Licenciada em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa e Mestre em Sequential Design/ 
illustration pela Universidade de Brighton. Desde 2005 que publica livros para o público infantojuvenil 
onde constrói as palavras e as imagens dessas casas/livros. Como gosta de experiências inesperadas e 
acredita no compromisso entre arte, educação e mundo social desenvolve experiências educativas com 
várias comunidades em vários contextos; cria e realiza projetos artístico-educativos em bibliotecas, 
escolas, centros culturais e sociais, museus em Portugal e noutros países. 
Tem sete livros publicados em Portugal como escritora e ilustradora: “Os Lugares de Maria", "A Casa da 
Árvore", "A Coleção", "As Cozinheiras de Livros", "Eva/Eva", “Yara/Iara”, “Lya/Lia”. Recentemente esteve 
a trabalhar com a Unesco em projetos de intervenção comunitária através da arte desenvolvendo uma 
nova coleção de livros Poka Pokani em Moçambique, no Brasil, na Índia e em Timor-Leste.  
Margarida Botelho faz parte da lista de nomeados para o Prémio Alma - Astrid Lindgren Memorial Award 
2015, considerado o "Nobel" da literatura infantil. 
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Designação   
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “SERÁ QUE AMANHÃ AINDA ME AMAS?” 
Período de execução  
6 de dezembro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
O livro foi apresentado pela autora, Ana Paula Figueira. Na ocasião também usou da palavra a vereadora da 
Cultura, Isabel Estevens. “Será que amanhã ainda me amas?” descreve a forma como uma criança reage 
face à incómoda suspeita de estar perante a possibilidade de divórcio dos pais. Este é o primeiro livro de 
uma coleção de quatro, dirigida especialmente ao segmento 7-9/10 anos. Cada um dos livros aborda um 
tema diferente – o divórcio, a violência doméstica, o luto, a vivência com pais com doenças mentais –, 
desenvolvido na ótica da criança. É objetivo desta coleção familiarizar a criança com o potencial problema, 
relatando-o mas procurando desdramatizá-lo e, especialmente, mostrar-lhe o caminho da solução, por 
forma a evitar o mais possível as perturbações inerentes. A sessão contou com 14 participantes. 
 

 
Designação   
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS “CONQUISTAS DA REVOLUÇÃO” E “VASCO, NOME DE ABRIL” 
Período de execução  
20 de dezembro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
No âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de abril foram apresentados os livros “Vasco, Nome de 
abril” (75 depoimentos de individualidades sobre Vasco Gonçalves e a Revolução de abril) e “Conquistas da 
Revolução” (compilação dos principais diplomas legais que consagram as grandes conquistas de abril). A 
apresentação contou com a presença do Comandante Manuel Begonha e do Coronel Batista Alves, 
dirigentes da Associação Conquistas da Revolução, entidade que publicou as duas obras. Na sessão esteve 
presente, em representação da Câmara, a vereadora da Cultura, Isabel Estevens. 
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Designação  
CONTARELOS 
Período de execução 
2, 9 e 16 de dezembro l 6, 13, 20 e 27 de janeiro 
Local  
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Animações de leitura desenvolvidas por técnicos da Biblioteca que visam fortalecer os laços das crianças 
com os livros. As sessões, abertas ao público em geral, são dirigidas às crianças (3 – 6 anos) que 
frequentam o prolongamento de horário do Jardim de Infância de Serpa e realizam-se mensalmente, às 
terças-feiras. Registaram-se 65 participantes em dezembro e 72 participantes em janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 
13 de dezembro l 17 de janeiro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Sessões mensais de mediação da leitura que promovem o encontro de pais e filhos com o universo 
criativo da literatura infantil (autores, livros e ilustradores). Dirigidas a famílias e crianças a partir dos 3 
anos.  
Atividade desenvolvida por técnicos da Biblioteca. Registaram-se 23 participantes nas duas sessões. 

 
 
 
 
Designação   
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução  
4, 11 e 18 de dezembro l 8, 22 e 29 de janeiro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
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Desenvolvimento 
Projeto que leva o trabalho de mediação de leitura desenvolvido na Biblioteca Municipal a crianças 
afastadas da sede de concelho. As sessões têm periodicidade mensal e são dirigidas a crianças do pré-
escolar que frequentam a Componente de Apoio à Família. Em dezembro participaram 24 crianças e em 
janeiro 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação   
TERTÚLIA DE PALAVRAS 
Período de execução  
21 de janeiro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Orbitando em torno da Palavra enquanto forma privilegiada de expressão e comunicação, as sessões 
bimestrais de “Tertúlia de Palavras” pretendem trazer ao encontro do público sénior as diferentes 
formas de oralidade (contos, lengalengas, trava-línguas, poesia popular, anedotas, histórias de vida). 
Registaram-se 19 participantes. 

        
 
 
Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  
6 de dezembro | 31 de janeiro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
 
 
Desenvolvimento  
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos. Registaram-se nas duas sessões 21 participantes. 
Dezembro: Com cartões de grande formato cada participante criou a sua “janela”. Os trabalhos 
estiveram expostos até 21 janeiro. 
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Janeiro: A oficina realizou-se no contexto da exposição “Lya/Lia” de Margarida Botelho. Foram 
executados bonecos em três dimensões com arame, fita autocolante, papel e tecidos. 
 
 

 
2. ATIVIDADES APOIADAS/COORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  
13 de dezembro l 17 janeiro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. O objetivo é criar uma comunidade 
de leitores e um espaço onde a literatura possa ser discutida e ampliada pela troca de experiências leitoras 
entre os participantes. As reuniões do Clube, que conta com 7 participantes, são dinamizadas por Filomena 
Alves e dirigidas a M/16 anos.  
Apoios concedidos  
Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da atividade. 
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3. DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

 

DEZEMBRO’14 E JANEIRO’15 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 41  

DVD-Vídeo 403  

Monografias 705  

Total 1149  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 301  

7-9 anos 41  

10-12 anos 34  

13-16 anos 50  

17-20 anos 56  

21-35 anos 163  

36-50 anos 255  

51-65 anos 130  

> 66 anos 119  

Total 1149  

 

Total de novos utilizadores inscritos 20  

 

Total de sessões nos computadores 457  
 

 
 
 
 

 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 
 
 
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação  
EXIBIÇÃO DE FILMES (PROGRAMAÇÃO REGULAR) 
Período de execução  
Dezembro 2014 e janeiro 2015 
Local (onde se realizou) 
Cineteatro Municipal de Serpa e Cineteatro Municipal Maria Lamas 
Desenvolvimento  
 
Exibição de filmes de 35 mm. Registaram-se 16 sessões, 8 no Cineteatro de Serpa e 8 no Cineteatro Maria 
Lamas 
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DADOS ESTATÍSTICOS CINETEATROS 

Total de espectadores de cinema 

Cineteatro Municipal de 
Serpa 

91 
 

Cineteatro Maria Lamas 55  

Total 146  

 

Total por escalões  
Cineteatro de Serpa e Cineteatro Maria 

Lamas 

Bilhetes (Classe A e C) 37  

Bilhetes (Cartão Jovem) 0  

Bilhetes (Classe B) 0  

Bilhetes (Normal) 40  

Bilhetes (Classe D – 
grátis) 

69 
 

Total 146  

 
 
 
 

Designação   
EXIBIÇÃO DO FILME “ALENTEJO, ALENTEJO” DE SÉRGIO TREFAUT 
Período de execução  
7, 9, 13, 20, 21 e 27 de dezembro 
Local 
Freguesias 
Desenvolvimento 
O filme, financiado pelo Município no quadro da candidatura do cante alentejano a Património Cultural 
Imaterial da Humanidade da UNESCO, foi apresentado em várias localidades do concelho no decorrer do 
mês de dezembro. 

 
 
 

LOCAL DIA HORA 
N.º 

ESPETADORES 

Serpa Cineteatro Municipal  7 de dezembro 21h30 46 

Vila Nova de S. 
Bento 

Cineteatro Maria 
Lamas 

5 de dezembro 21h30 21 

Brinches Centro Cultural 7 de dezembro 21h00 150 

Brinches 
Centro Social e 
Paroquial 

9 de dezembro 15h00 28 

Vila Verde de 
Ficalho 

Salão Polivalente 13 de dezembro 21h00 56  

Vale de Vargo Centro Cultural 20 de dezembro 17h00 46 

A-do-Pinto Salão Polivalente 21 de dezembro 17h00 38 

Pias Salão Polivalente 27 de dezembro 17h00 72 

 



 
 

 14 

 
 
2. ATIVIDADES APOIADAS/COORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA (Concerto comemorativo do 41.º aniversário da SFS) | Auditório 
Cineteatro de Serpa, dia 6 de dezembro 

 BAAL 17 (Apresentação da peça “Como assim levantados do chão” projeto Rise Up – 5.ª edição Ciclo Novos 
Palcos) | Auditório Cineteatro de Serpa, dias 11 e 12 de dezembro 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 (Festa de Natal| Auditório Cineteatro Maria Lamas, dias 15 e 16 de 
dezembro 

 ROTA DO GUADIANA (Reunião CAL) | Sala da Abóbada, dia 16 de dezembro 

 CRECHE-JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (Festa de Natal) | Auditório Cineteatro de Serpa, dia 18 
de dezembro 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 (Musical “Chamar a Música” pelo grupo (En)Cena) | Auditório Cineteatro 
de Serpa, dias 19 e 22 de dezembro 

 COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SRA. DE GUADALUPE (Reunião geral) | Sala da Abóbada, dia 14 de janeiro 

 GRUPO “VIDAS DE A a Z” (Apresentação da peça de teatro “Vidas de A a Z”) | Auditório Cineteatro de Serpa, 
dia 17 de janeiro 

 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SERPA (Óscares da Escola Secundária) | 
Auditório Cineteatro de Serpa, dia 23 de janeiro 
 
Apoios concedidos  
Isenção do pagamento de taxa de utilização do espaço e apoio técnico/logístico. 

                                     
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: UMCDJ – DESPORTO 
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Designação 
GENTE EM MOVIMENTO 

 Desenvolvimento 
O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de 
Serpa, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos 
nas aulas gratuitas de hidroginástica e ginástica.  
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2008 mais de 17 milhões de pessoas morreram devido 
a doenças cardiovasculares. Assim, é imperativo educar a população para a importância do controlo dos 
fatores de risco cardiovascular, particularmente os fatores de risco modificáveis. 
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 LOCALIDADE HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 139 9 15,4 88 3 29,3 

Vila Nova de S. 
Bento 

66 6 11 31 2 15,5 

Vila Verde de 
Ficalho 

59 3 19,6 43 3 14,3 

Brinches  35 3 11,6 28 2 14 

Vale de Vargo 11 3 3,6 18 2 9 

Vales Mortos 12 2 6 39 2 19,5 

Pias 49 3 16,3 29 2 14,5 

Santa Iria 12 2 6 20 2 10 

A-do-Pinto 5 3 1,6 38 3 12,6 

Total 388 34 11,41 334 21 15,90 

 
 

 LOCALIDADE HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 150 12 12,50 83 4 20,75 

Vila Nova de S. 
Bento 

63 7 9,00 42 3 14 

Vila Verde de 
Ficalho 

52 3 17,33 78 4 19,5 

Brinches  40 4 10,00 68 4 17 

Vale de Vargo 18 4 4,50 16 3 5,3 

Vales Mortos 33 4 8,25 62 4 15,5 

Pias 55 4 13,75 53 4 13,25 

Santa Iria 29 4 7,25 31 3 10,3 

A-do-Pinto 7 3 2,33 32 4 8 

Total 447 45 9,93 465 33 14,09 

 
 
Designação 
GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 
A gestão das instalações desportivas e piscinas compreende a coordenação dos recursos humanos da 
autarquia, a elaboração de horários de utilização, a manutenção dos espaços/equipamentos, entre outros 
serviços. Realiza-se diariamente com o objetivo de responder às solicitações das associações/clubes e 
escolas que utilizam os espaços. 

 
Número de utilizadores: 

 

EQUIPAMENTO DEZEMBRO 14 JANEIRO 15 

Pavilhão dos Desportos Carlos 
Pinhão 

1432 1941 

Parque Desportivo de Serpa 1627 2143 

Piscina Coberta Serpa 1211 1422 
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Designação   
BOCCIA SÉNIOR 
Período de execução  
Às sextas-feiras, das 15h00 às 16h00 
Local 
Pavilhão Carlos Pinhão 
Desenvolvimento 
Atividade que visa dar a conhecer Boccia Sénior. 
 

MESES Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

Dezembro 14 3 14 4,6 

Janeiro 15 3 18 6,0 

TOTAL 6 32 5,3 

 
 

Designação   
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
Período de execução  
Aulas de atividade física (2.ª feira, Serpa l 3.ª feira, Pias l 4.ª feira, Vila Nova l 5.ª feira, Vales Mortos) 
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa) 
Local 
Freguesias do concelho 
Desenvolvimento 
Aulas de atividade física (AF) e de adaptação ao meio aquática (AMA) para alunos do pré-escolar de 
Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento e Vales Mortos 
 

MESES TOTAL GERAL ALUNOS TOTAL DE AULAS MÉDIA ALUNOS/AULAS 

Dezembro 14 79 9 8,8 

Janeiro 15 152 20 7,6 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

Serpa 17,25 

Vales Mortos 4,3 

Vila Nova 9,25 

Pias 6,0 

 
Designação   
PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO FINAL NACIONAL DE BOCCIA SÉNIOR “ SEMPRE JOVENS” 
Período de execução  
17 dezembro 
Local 
Escola Seomara da Costa Primo, Amadora 
Desenvolvimento 
Organizado pela Federação Portuguesa de Desporto Para Pessoas com Deficiência, realizou-se no dia 17 
de dezembro de 2014, no pavilhão da Escola Seomara da Costa Primo, na Amadora, o Torneio Final 
“Sempre Jovens Boccia Sénior 2014” 
Participaram no torneio atletas da Amadora, Lisboa, Cascais, Loures, Odivelas, Grândola, Alcochete, 
Setúbal, Seixal, Montijo, Alcácer do Sal, Moita, Beja, Moura, Serpa, Almodôvar, Marvão, Santarém, Vila 
Franca de Xira e Alenquer. 
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O Município de Serpa fez-se representar com uma equipa formada por Gracinda Mangas, Silvéria Aleixo, 
Esmeralda Pereira, Maria Lopes Martins e Viriato Mestre. 
Na competição individual feminina, Serpa obteve o 3.º lugar com Gracinda Mangas. 
Na competição por equipas, a de Serpa, constituída por Silvéria Aleixo, Esmeralda Pereira, Maria Lopes 
Martins e Viriato Mestre, atingiu os 1/8 de final, sendo eliminada pela congénere de Alcochete, que viria 
a ficar classificada no 3.º lugar. 
Globalmente, e independentemente das classificações obtidas, Serpa teve uma prestação muito 
meritória pois foi a primeira participação num torneio do género. 
Esta participação poderá ser o incentivo para elevarmos o número de participantes da modalidade neste 
concelho. 
 

 
 
2. ATIVIDADES APOIADAS/COORGANIZADAS  

 
Designação 
FUTSAL SUB 17 – TORNEIO INTERASSOCIAÇÕES 
Promotor(es)  
Associação de Futebol de Beja e Federação Portuguesa de Futebol 
Período de execução  
23, 24 e 25 janeiro l Pavilhão Carlos Pinhão 
Desenvolvimento 
O Pavilhão Carlos Pinhão acolheu o Torneio Interassociações – Fase Zona Sul, que teve lugar em Beja e 
Serpa. Registaram-se 150 participantes das seguintes associações: Beja, Évora, Madeira, Ponta Delgada, 
Setúbal, Angra do Heroísmo, Algarve, Santarém, Portalegre, Leiria e Lisboa. 
 
Apoios concedidos  

Cedência do Pavilhão Carlos Pinhão com apoio técnico. 
 
 

  MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
Desenvolvimento 
Durante os meses de dezembro 2014 e janeiro de 2015 foram efetuados contatos com Associações, Clubes 
e Comissões de Festas do concelho para registo e atualização de dados no Conselho Municipal do 
Movimento Associativo. 
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 AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

AÇÃO SOCIAL 
CLAS – Conselho Municipal de Educação 
Reunião do CLAS realizada no dia 9 de dezembro de 2014, na sala de sessões da CMS, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1 – Balanço do Plano de Desenvolvimento Social; 

2 – TDT ponto de situação; 

3 – Rede Social 

       3.1 – Estratégias para articulação 

       3.2 – Dinamização da Rede 

4 – Outros assuntos. 

 
Iniciativa “Tempo de Dar” 
Colaboração na iniciativa promovida pela Associação de Solidariedade Social Coração Delta, do Grupo Delta 
Cafés, com a sinalização de 20 idosos do concelho de Serpa, para entrega de cabazes de Natal, durante os dias 19 
e 22 de dezembro. Esta iniciativa também contou com o apoio das juntas de freguesia. 
 
Campanha de solidariedade para com a Ilha do Fogo – Cabo Verde 
A Câmara Municipal de Serpa aderiu à campanha de solidariedade para apoio à população da Ilha do Fogo em 
Cabo Verde, levada a cabo pela Embaixada de Cabo Verde e União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. A 
Autarquia procedeu á divulgação a campanha junto de toda a população do concelho de Serpa, com a execução 
e distribuição de cartazes, para a recolha de materiais e posteriormente assumirá o transporte dos mesmos até 
ao ponto de entrega em Lisboa. Para esta iniciativa as Juntas de Freguesia também colaboram com pontos de 
entregas dos materiais. 
 
 
 
Academia Sénior de Serpa 
 
Interrupção letiva para férias de natal de 19 de dezembro a 05 de janeiro.  
Inscrições 
A Academia sénior apresenta à data, deste relatório, 83 inscritos nas diversas disciplinas: 

a) Área de Artes| Costura, Bordados, Costura Criativa, Pintura, Teatro, Cante, Artes Decorativas, Musica 
b) Área de Ciências: Saúde e Bem-estar, Psicologia 
c) Área Letras: História de Portugal, Jornalismo, Português, Alfabetização, Direito, Inglês Francês  
d) Desporto: Hidroginástica, Ginástica 
e) Tecnologias de Informação: Informática Iniciados, Informática Nível médio, Informática Avançado 
f) Clubes: Clube do tricot, Clube (A)voz dos animais, Clube da Alimentação 
g) Outras: Meditação e Relaxamento, 

 
As atividades  
De acordo com o Plano de Atividades realizaram-se as ações previstas: 

a) Organização e exposição dos presépios, no âmbito da disciplina de Artes Decorativas; 
Em exposição cerca de 15 presépios feitos nos mais diversos materiais e técnicas; croché, madeira, 
conchas, papel e cartão, barro (…) 

b) Exposição no âmbito do Dia Mundial dos Direitos Humanos, dinamização pela disciplina de francês, 
Exposição: “Pour un monde meilleur” – L’Éducation, une arme contre la pauvreté! Organização da 
disciplina de Francês. 
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c) Visita de estudo Disciplina de Francês Média Lab. Sénior – Sede do Diário de Notícias Lisboa 
Visita em articulação com os alunos da escola secundária de Serpa, participação de 8 alunos do clube de 
jornalismo da academia sénior de Serpa. 

 
d) Oficinas de natal para jovens. 

 

 
 
Análise às atividades 
Todas as atividades propostas em plano de atividades foram cumpridas e realizadas com sucesso. 
 
Ações de Sensibilização 
Não foi possível por impedimento dos bombeiros voluntários a dinamização das ações de socorrismo previstas, 
pelo que iremos tentar junto do centro de saúde esta resposta. 
As aulas de sensibilização rodoviária tem sido realizadas com sucesso, estando envolvido um grupo de 15 alunos, 
condutores. 
 
Página do Facebook 
A academia sénior tem uma página no facebook com todas as informações relevantes para a valorização desta 
identidade. A página é atualizada diariamente e mostra parte do trabalho que é feito na academia ao longo dos 
dias, divulgando o trabalho dos professores, dos alunos e do município junto da população sénior do concelho.  
 
 
Teleassistência Domiciliária 
Deram entrada em Janeiro dois pedidos de instalação de aparelhos, foi feita a devolução de um por motivo de 
institucionalização da utente devido ao aumento da dependência. Estamos a preparar uma nova avaliação aos 
utentes e durante o mês de fevereiro contamos ter instalados os dois aparelhos requisitados, ficando dois 
disponíveis. 
No total encontram-se instalados 23 dos 25 aparelhos adquiridos. 
Serpa: 10 aparelhos  
A-do-Pinto: 3 aparelhos  
Ficalho:3 aparelhos 
Vale Vargo: 01 aparelho 
Vila Nova de São Bento: 06 aparelhos  
A monitorização é realizada remotamente pela empresa instaladora que além de fazer a verificação do 
funcionamento dos aparelhos também esta disponível para o serviço VOZ AMIGA 
 
Parceria com o projeto ADPM Mértola| Aldeias Saudáveis Envelhecimento Ativo 
Durante o mês de dezembro decorreram nas freguesias uma serie de atividades dinamizadas em parceria com a 
ADPM: 
Vale Vargo: TIC, Workshop de Saúde e Bem-estar, Entrevistas 
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Vila Nova de São Bento: TIC, Workshop de Saúde e Bem-estar, Desporto, entrevistas, atividade intergeracional 
A do Pinto:TIC, Workshop de Saúde e Bem-estar, Desporto, entrevistas 
-Ficalho-Desporto 
Vales Mortos: TIC, Workshop de Saúde e Bem-estar, Desporto, entrevistas, atividade intergeracional 
Santa Iria- TIC, Workshop de Saúde e Bem-estar, Desporto, entrevistas, atividade intergeracional. 
Estamos a aguardar o relatório de execução por parte do parceiro ADPM 
 
Centro Social e Educativo, cedência de salas 
O Centro Social e Educativo de Serpa tem recebido vários pedidos de cedência da sua sala multiusos por algumas 
entidades/associações, desta forma as salas foram cedidas para: 
- Realização da Modular - Primeiros Socorros (50h): de 20 de Novembro 2014 a 9 de Dezembro 2014; SERVIDA 
- Realização da Modular - Cuidados de Saúde Mental (25h): de 10 de Dezembro 2014 a 19 de Dezembro 2014 
SERVIDA 
- Realização de Assembleia Extraordinária, Associação de Professores do 1.º Ciclo e Educadores de Infância do 
Concelho de Serpa; 29 de Janeiro, 18h, (sala rc) 
- Realização da Assembleia Geral da Associação Ser Vida: Quinta-feira, dia 29 de Janeiro 2015, pelas 21h. 
 
 
Contentores Solidários  

 
Recolha de roupa, calçado e brinquedos usados. Os artigos depositados, e que se encontrem em bom estado, são 
encaminhados para os indivíduos, famílias ou instituições de solidariedade social sinalizadas pela Rede Social do 
município.  
 
Nestes contentores em 2014 foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Quantitativos 
recolhidos  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Roupa, 
calçado, 
brinquedos, 
livros e outros  

1194kg 482 kg 1282kg 407 kg  3174kg 1747kg 1793kg 1677kg 2447kg 1133kg 990 Kg 1337 Kg 

 
* São considerados como outros o papel, plástico, metal, cintos, mochilas, malas como também todo o lixo não reciclável como, (adesivos, 
etiquetas, fita crepe, papel de carbono, fotografias, papel toalha, papel higiénico, papeis e guardanapos engordurados, papeis metalizados, 
padrafinados ou plastificados, clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tintas, latas de consumíveis e pilhas, cabos de panela, tomadas, 
isopor, adesivos, espuma, teclados de computadores, acrílicos, espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, cerâmicas, louças, lâmpadas e 
vidros temperados planos). 

 
 
Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis 
Participação de representante da Autarquia na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Rede 
Portuguesa de Cidades Saudáveis, realizada no dia 12 de dezembro, na Câmara Municipal da Figueira da Foz. 
 
 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=ultriplo&source=images&cd=&cad=rja&docid=pCOwUAL9vT-qsM&tbnid=1j7adKKQPliRgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.noticiasderesende.com/2011/07/regiao-cinfaes-ultriplo-ja-colocou-em.html&ei=hcYIUqPbAsa50QXekYHICw&bvm=bv.50500085,d.ZGU&psig=AFQjCNEDr13J0PS35dUG_fznexP7DGDkxA&ust=1376393213351885
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EDUCAÇÃO 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar – ano letivo 2014/2015 
No Pré-escolar de Serpa: Atualmente, estes serviços são frequentados por 38 crianças (das quais 28 usufruem de 
prolongamento de horário, 33 de fornecimento de refeições e 5 de acompanhamento entre as 08.00h e as 
09.00h). 
No Pré-escolar de Vales Mortos: Os serviços são frequentados por 7 crianças (das quais 5 usufruem de 
prolongamento de horário e 7 de fornecimento de refeições). 
No Pré-escolar de Vila Nova de São Bento: estes serviços são frequentados por 19 crianças (das quais 16 
usufruem de prolongamento de horário, 18 de fornecimento de refeições e 6 de acompanhamento entre as 
08.00h e as 09.00h). 
No Pré-escolar de Pias: estes serviços são frequentados por 16 crianças (das quais 9 usufruem de 
prolongamento de horário, 15 de fornecimento de refeições e 5 de acompanhamento entre as 08.00h e as 
09.00h). 
Para além das atividades diárias normais, são também desenvolvidas, uma vez por semana, atividade física e 
conto de histórias em todas os locais onde estão a funcionar, dinamizadas por técnicos camarários. 
As crianças de Serpa tiveram também a oportunidade de frequentar a piscina coberta para atividades no meio 
aquático. 
 
Auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do concelho – Ano letivo 2014/2015 
A CMS apoia mensalmente com subsídio de alimentação, as refeições fornecidas aos alunos do 1º Ciclo do ensino 
Básico, em que beneficiam cerca de 272 crianças no concelho: 
 

Serpa 
140 alunos 

Vales Mortos 
17 alunos 

Pias 
73 alunos 

Vila Nova S. Bento 
40 alunos 

Brinches 
1 aluno 

Ficalho 
1 aluno 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

5
5 

23 62 7 5 5 33 20 20 17 13 10 1 0 0 0 1 0 

3.446,35€ 498,63€ 2.223,53€ 1270,92€ 52,08€ 29,45€ 

Comparticipação da Autarquia por refeição: 

Escalão A: 1,68€;   Escalão B: 0,95€;    Escalão C: 0,22€ 

 
Transportes Escolares  
O transporte escolar está a ser assegurado a cerca de 402 alunos pela Rodoviária do Alentejo, SA, e a 83 alunos 
nos circuitos especiais (transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e de 
aluguer). 
Os custos mensais para a Autarquia foram os seguintes: 

Mês Rodoviária1 Viaturas de aluguer 

Dezembro 16.420,49€ 5.184,80€ 

Janeiro 24.732,75€ 9.777,51€ 

1- os valores são variáveis em função do nº de alunos que requisitam passe e dos valores mensais praticados pela rodoviária 

 
 
Projeto Cante na Escolas 
O projeto envolve cerca de 262 alunos do 3º e 4º anos de escolaridade das escolas do 1º ciclo do concelho 
conforme se indicam no quadro a seguir: 

Serpa Pias VNSBento Ficalho Vale 
Vargo 

Brinches A-do-
Pinto 

Vales Mortos 

109  50  30 27 16 14 6 10 

 
O monitor também presta apoio ao Grupo Juvenil de Vila Nova de S. Bento e Grupo Coral da Academia Sénior, 
sendo que estes grupos realizaram várias atividades junto da comunidade neste período, como o Cante aos Reis 
e outras participações. 
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Conselho Municipal de Educação 
 O Conselho Municipal de Educação de Serpa – CME reuniu no dia 16 de dezembro, na sala de sessões da CMS, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 
1 – Votação da ata anterior; 
2 – Informações 
3 – Balanço das atividades desenvolvidas pela Autarquia junto das Escolas no ano letivo 2013/2014 
   3.1- Continuidade das atividades a desenvolver no ano letivo 2014/2015; 
4 – Assuntos diversos. 
 
Conselhos Gerais das Escolas  
 Os representantes da Autarquia participaram nas seguintes reuniões dos Conselhos Gerais:  

 10 de dezembro – Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Constituição de um grupo de trabalho; 

2 – Análise do regimento do conselho geral; 

3 – Elaboração de agenda para o ano letivo 2014/2015 

4 – Outros assuntos. 

 18 de dezembro – Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1 – Informações; 

2 – Aprovação do Plano Anual de Atividades 2014/2015; 

3 – Aprovação do Plano Plurianual de Atividades 2014/2017; 

4 – Revisão do regulamento Interno Específico dos Cursos Profissionais; 

5 – Aprovação do regulamento Interno específico dos Cursos Vocacionais; 

6 – Reformulação do Plano de Férias do Diretor. 

 19 de janeiro  - Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1 – Análise e aprovação do Plano de Atividades do Agrupamento para 2014/2015; 

2 – Orçamento para 2015; 

3 – Outros assuntos. 

 26 de janeiro - Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1 – Definição das linhas orientadoras para o orçamento de 2015; 

2 – Apresentação dos resultados escolares do 1º período; 

3 – Outros assuntos. 

 27 de janeiro - Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa , com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Informações da Direção; 

2 – Definição das linhas orientadoras para elaboração do orçamento; 

3 – Outros assuntos. 
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Projeto Eco- escolas 
A representante da Câmara no Projeto Eco-Escolas participou na seguinte reunião: 

 Dia 20 de janeiro - Escola Secundária de Serpa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Informações; 
2 – Balanço das atividades desenvolvidas ao longo do 1º período; 
3 – Planeamento das atividades a desenvolver ao longo do 2º período; 
4 – Outros assuntos. 

Integrado também nesta parceria, a Autarquia procedeu à entrega de “monos” (equipamentos elétricos) 
recolhidos dos pontos de depósito nas escolas que aderiram ao projeto “Depositrão”. 
Aprovação do Protocolo de Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa para o programa Eco-Escolas. 
 
Projeto Empreendedorismo nas Escolas 
Continuação do apoio logístico por parte da Autarquia ao projeto, que está a ser implementado junto dos alunos 
do Pré-Escolar de Vila Nova de S. Bento. 
 
 

NUTRIÇÃO 
Projeto de Combate à obesidade Infantil 

 Heróis da fruta – lanches escolares saudáveis 
Indicador/Informação: A Câmara Municipal de Serpa juntou-se numa parceira institucional, à Associação 
Portuguesa de Combate à Obesidade Infantil na 3ª edição do projeto nacional “Heróis da Fruta – Lanches 
escolares saudáveis”. Pelo 3º ano consecutivo o projeto “Heróis da Fruta” integra o Projeto de Combate à 
Obesidade Infantil do concelho de Serpa.  
O concelho de Serpa tem a participar nos “Heróis da Fruta” 179 alunos do pré-escolar: 4 turmas do pré-escolar 
de Serpa, 3 da Creche-Jardim Nª Sr.ª Conceição de Serpa e 2 do pré-escolar de Pias e 1 turma do jardim de 
infância de Brinches. 
Este projeto tem como objetivos incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os dias, na escola e em casa; 
encorajando-as a orgulharem-se de praticar uma alimentação saudável e variada; conhecer a importância da 
fruta na alimentação e na manutenção da saúde e despertar a comunidade para todos os benefícios da adoção 
de pequenas mudanças nos hábitos alimentares diários. 
O projeto está dividido em duas etapas complementares:  

 A primeira consistiu na implementação de um programa motivacional de 12 semanas, que decorre de 
13 de outubro de 2014 a 23 de janeiro de 2015. Neste período, os alunos receberam diariamente uma 
estrela de herói, sempre que ingerem fruta ao lanche, que foi assinalada no “Quadro de Mérito dos 
Heróis”  

 A segunda etapa consiste na promoção do videoclip do “Hino da fruta” no período de 10 de fevereiro de 
2015 a 10 de março de 2015. O “Hino da fruta” consistiu na criação de uma letra e a respetiva gravação 
de videoclip, por cada escola participante, com a finalidade de sensibilizar as famílias e a comunidade 
local sobre a necessidade de adoção de hábitos de vida e de alimentação mais saudáveis. Na realização 
do videoclipe a Câmara Municipal apoia as diferentes turmas através dos meios técnicos de captura de 
som e imagem e na produção do videoclip.  

 
Programa de promoção de hábitos alimentares saudáveis no concelho de Serpa  

 Gente em movimento… saberes e sabores  
Indicador/Informação: Esta atividade foi desenvolvida de novembro de 2012 a junho de 2014, com encontros 
mensais em todas as freguesias, com interrupção nos meses de verão. O objetivo foi promover a alimentação 
mediterrânica e gastronomia local, como forma de promoção de hábitos alimentares saudáveis. O outro objetivo 
era recolher e compilar os saberes e sabores associados à gastronomia local, às mesinhas caseiras, às plantas 
aromáticas, medicinais e alimentares, entre outros saberes bem conhecidos da população mais velha e 
desconhecidos dos mais jovens. Neste âmbito está a ser preparado o livro digital “Saberes e Sabores de Serpa” 
que contém toda a informação recolhida e ficará disponível no site da CMS.  
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 Atnemila  (8 ações desenvolvidas) 
Indicador/Informação: A atnemia (palavra invertida de ALIMENTA) surge após a análise das ementas / bufetes 
escolares do concelho. Atnemila é um  conjunto de atividades adaptadas às necessidades de cada escola que tem 
como objetivo alcançar mudanças concretas da alimentação das escolas do concelho. Neste âmbito, foram 
desenvolvidas as seguintes atividades: 

1. Valorização das ementas da escola do Agrupamento de escolas nº2 de Serpa. A valorização é feita de 
acordo com as capitações referenciadas pelo Ministério da Educação para as diferentes faixas etárias e 
com a tabela de composição dos alimentos Portuguesa. A valorização nutricional consiste no cálculo 
médio estimado das proteínas, lípidos, hidratos de carbono e valor energético total para cada 
componente da refeição (sopa, 2º prato, salada/legumes, sobremesa e pão) e para o total diário. Este 
cálculo é feito para pré-escolar/1º ciclo e para 2º,3ºCiclo/secundário. 

2. Acompanhamento semanal das refeições do 1º e 2º ano da escola Abade Correia da Serra - A técnica 
desloca-se em dias alternados, sem aviso prévio, ao refeitório da escola. A ação principal centra-se na 
correção de posturas, introdução de regras de comportamento à mesa (como a utilização correta dos 
talheres, falar moderadamente) e incentivar a ingestão da sopa, legumes, peixe e fruta…); 

3. Sessão “Verdade ou Mito” – inserida no projeto PES da escola Secundária de Serpa, para a turma do 9º 
Ano. Teve como objetivo desmistificar mitos e esclarecer dúvidas relativas à alimentação. De acordo 
com o questionário de avaliação da formação (preenchido pela professora responsável pela turma) 
obtiveram-se os seguintes resultados:  

o Avaliação da satisfação – Bom 
o Desempenho da técnica de nutrição – Muito Bom 
o Material pedagógico/metodologias – Muito Bom 
o Conteúdos programáticos – Muito Bom 

 
4. Sessão “saber escolher o que vou comer” - inserida no projeto PES da escola Secundária de Serpa, para 

a turma do 9º e 12ºE. Teve como objetivo ensinar os alunos a fazerem escolhas alimentares numa ida 
ao supermercado, tem por base a alimentação mediterrânica e os produtos regionais. De acordo com os 
questionários de avaliação da formação (preenchidos pelas professoras responsáveis pelas turmas) 
obtiveram-se os seguintes resultados:  

o Avaliação da satisfação – Bom 
o Desempenho da técnica de nutrição – Muito Bom 
o Material pedagógico/metodologias – Muito Bom 
o Conteúdos programáticos – Muito Bom 

 
5. Sessão “Alimentação saudável - inserida no projeto PES da escola Secundária de Serpa, para a turma do 

7ºano. Teve como objetivo responder às questões previamente enviadas pelos alunos. De acordo com o 
questionário de avaliação da formação (preenchido pelo professor responsável pela turma) obtiveram-
se os seguintes resultados:  

o Avaliação da satisfação – Muito Bom 
o Desempenho da técnica de nutrição – Muito Bom 
o Material pedagógico/metodologias – Muito Bom 
o Conteúdos programáticos – Muito Bom 

 
6. Oficina “leitura de rótulos” - inserida no projeto PES da escola Secundária de Serpa, para a turma do 9º 

e 12ºE. O objetivo era despertar os alunos para a importância da leitura do rótulo, desmistificar 
terminologia e alertar para os verdadeiros riscos e perigos que se escondem por detrás de um produto 
embalado. Assim, a sessão foi composta por uma parte teórica e uma parte prática, na qual todos os 
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alunos pesaram a quantidade de açúcar, sal e gordura de um conjunto de alimentos muito consumido 
por esta faixa etária. Os produtos alimentares analisados foram: coca-cola e coca-cola zero, batatas 
fritas, leite com chocolate Ucal e Ucal ligth,, uma refeição fast food (batatas + 
hambúrguer+molhos+refrigerante), snacks de chocolate, aperitivos salgados. De acordo com o 
questionário de avaliação da formação (preenchido pelo professor responsável pela turma) obtiveram-
se os seguintes resultados:  
 

o Avaliação da satisfação –Bom 
o Desempenho da técnica de nutrição – Muito Bom 
o Material pedagógico/metodologias – Muito Bom 
o Conteúdos programáticos – Muito Bom 

 
7. Sessão: “Saber escolher para melhor comer” – Sessão desenvolvida no agrupamento nº2 de Serpa, para 

o pessoal docente, não docente e encarregados de educação do agrupamento. Esta atividade teve como 
objetivo sensibilizar para a aquisição correta de alimentos numa ida ao supermercado, seu 
armazenamento em casa e sua utilização. Participaram um total de 20 adultos. De acordo com o 
questionário de avaliação da formação (preenchido pela professora responsável pela divulgação da 
ação) obtiveram-se os seguintes resultados:  

o Avaliação da satisfação –Bom 
o Desempenho da técnica de nutrição – Muito Bom 
o Material pedagógico/metodologias – Muito Bom 
o Conteúdos programáticos – Muito Bom 

 
8. Oficina de temperos aromáticos - Sessão desenvolvida no agrupamento nº2 de Serpa, para o pessoal 

docente, não docente e encarregados de educação do agrupamento. Esta atividade foi essencialmente 
prática. Foram preparados temperos: sal (para carne e para peixe), azeite (para carne, para peixe, para 
torradas), vinagre aromatizados com diferentes ervas aromáticas e foi feita uma prova de degustação. 
Participaram um total de 16 adultos. De acordo com o questionário de avaliação da formação 
(preenchido pela professora responsável pela divulgação da ação) obtiveram-se os seguintes resultados:  

o Avaliação da satisfação – Muito Bom 
o Desempenho da técnica de nutrição – Muito Bom 
o Material pedagógico/metodologias – Muito Bom 
o Conteúdos programáticos – Muito Bom 

 

 Clube da Alimentação - Academia sénior 
Indicador/Informação: O Clube da Alimentação tem como objetivo transmitir conhecimentos práticos sobre 
alimentação saudável e económica, aos alunos da academia para assim poderem prevenir/controlar doenças de 
cariz alimentar (diabetes, obesidade, hipertensão…), em diferentes situações do quotidiano. No mês de 
dezembro, o clube da alimentação realizou 2 ações: uma consistiu na preparação de bombons rústicos de 
chocolate preto ( com citrinos, frutos secos, cereais e sementes) e a outra consistiu na preparação de rabanadas 
saborosa e saudáveis para a época de natal: fatias douradas ou fatias paridas feitas no forno.  
 

 Jovens criadores – residência artística  
Indicador/Informação: De forma a promover hábitos alimentares saudáveis, e a troca de experiências entre os 
participantes do programa Jovens Criadores, e garantindo a divulgação da gastronomia regional e da dieta 
mediterrânica, são elaboradas semanalmente ementas para o almoço e jantar, havendo diariamente peixe e 
carne. Os bens alimentares e não alimentares são adquiridos no comércio tradicional de Serpa, e garantem uma 
alimentação completa, equilibrada e variada, ao pequeno-almoço, almoço e jantar. 
No mês de dezembro e janeiro foram servidos em média 120 pequenos almoço, almoços e jantares. 
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Espaço Internet de Serpa 
- IUC .NET (Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de circulação). 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único 
de Circulação, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio: 4 
 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, Estado, politica, 
trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde , etc.. 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x1000.com/) onde pode efetuar registo, consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre 
outros, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio: 6 
 
- Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos 
Data: Dia 10 de dezembro 
Local: Espaço Internet de Serpa 
O Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado anualmente a 10 de dezembro. 
A data visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e pôr um 
fim a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. 
O Espaço Internet disponibilizou informação com os links onde os utilizadores / visitantes podem aceder às 
iniciativas a nível mundial de promoção e defesa dos direitos do homem. 
Nº de Utilizadores que consultaram a informação disponibilizada com o dia alusivo à atividade: 10 utilizadores 
 
Exames para obter o Diploma em Competências Básicas – DCB 
Designação: DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS - DCB  sem formação (exame de 1 hora) 
Destinatários – Todos os utilizadores que pretendam obter Reconhecimento de Competências Básicas em 
Tecnologias da Informação (TIC) 
Duração: Decorre todo o ano em conformidade com o número de inscrições 
 
Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Acesso e apoio aos utilizadores Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo). 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional onde 
pode efetuar registo  , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio dos Técnicos 
do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 2 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Apoio aos utilizadores a sites como o Europass para a elaboração de currículos profissionais assim como apoio na 
elaboração de cartas de apresentação e cartas de motivação. 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio: 12 
 
 
- Procurar emprego através da Internet. 
Apoio aos utilizadores  no acesso e registo em  sites como http://www.net-empregos.com/ ; 
http://www.indeed.pt/Iefp-jobs 

http://www.1000-x-1000.com/
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Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder. efetuar registo, 
consultar,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio: 8 
 
Conforme registo da qualidade do mês de dezembro foram registados 360 utilizadores no Espaço Internet de Serpa 
e no mês de janeiro 406 utilizadores.                 
                
Ações de formação para os utilizadores da Academia Sénior 
1 dia da semana: Segunda-feira – turma nível avançado; Sexta-feira turmas nível médio e iniciação 
- Horário – Turma 1 (Avançado): 10:30- 12:00 ; Turma 2 (Médio): 14:30- 16:00 ; Turma 3 (Iniciação): 16:00 – 17:30 
. Local – Espaço Internet 
. Destinatários – Alunos da Academia Sénior 
. Nº de Sessões – 3 
. Nº de Participantes – Turmas de 6  a 10 alunos 
. Recursos Humanos e Materiais Envolvidos –1 técnica do Espaço Internet e Equipamento Informático e software. 
 
Aulas dadas em dezembro: 
Turma Nível Avançado                        Turma Nível Médio                          Turma Nível Iniciação 
1/12 - 11 Formandos                              5/12 - 6 Formandos                           5/12 - 3 Formandos 
14/12  -9 Formandos                            12/12  -4 Formandos                        12/12  -3 Formandos 
Aulas dadas em janeiro: 
5/1 -   6  Formandos 
9/1 -   6 Formandos 
19/1 - 5 Formandos 
23/1 - 7 Formandos 
26/1 - 5 Formandos 
30/1 - 8 Formandos 
 

          
Formação Academia Sénior            Árvore de Natal do Espaço Internet 

 
 
 
 

 
 

O Musibéria – Centro Internacional de Músicas e Danças do Mundo Ibérico norteou as suas atividades segundo 
os seguintes eixos: 
 
 
 

https://www.facebook.com/EspacoInternetDeSerpa/photos/pcb.713051295417084/713050258750521/?type=1
https://www.facebook.com/EspacoInternetDeSerpa/photos/a.789445797777633.1073741828.356060197782864/789445817777631/?type=1
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A – Residências Artísticas Musibéria (RAM) / Programa Jovens Criadores 
A.1 - RAM III 
A Câmara Municipal de Serpa, através do Musibéria, em conjunto com a Fundación Antonio Gala, a Universidade 
de Salamanca, a Fundação Robinson, a Fundação Eugénio de Almeida e o Centro de Estudos Ibéricos, no âmbito 
do Projeto Conviver na Arte, apoiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-
Portugal 2007-2013 e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, lançou o programa Jovens 
Criadores 2014/2015, cuja terceira convocatória, com início em outubro de 2014 e término em março de 2015, 
conta com a presença de 5 artistas em residência. 
No âmbito do Programa, durante os meses de dezembro e janeiro foram realizadas as seguintes atividades: 
- Dia 1 de dezembro, foi apresentada a performance Livre I, intervenção dançada no Aqueduto de Serpa, por 
Bárbara Faustino. 
- Dia 13 de dezembro, foi realizado o workshop Da Consciência Corporal ao Movimento Dançado: Corpo 
Atravessado por Bárbara Faustino. 
- Dia 17 de janeiro, foi realizado o workshop Da Consciência Corporal ao Movimento Dançado: Corpo Coletivo, 
seguido de Livre II, intervenção dançada no Castelo de Serpa, por Bárbara Faustino, e o workshop Instrumentos 
Musicais Tradicionais: A Viola Caipira por Domingos de Salvi.  
- Dia 24 de janeiro, foi realizada a conferência InVentáRios – Fluxo 1 : : Paisagem com Miguel Ángel Curiel, Luís 
Ferro, Iago Eireos e Gonçalo Marcelo. 
- Dia 31 de janeiro, foi realizado o workshop Da Consciência Corporal ao Movimento Dançado: Corpo Rua por 
Bárbara Faustino, e o workshop Da Música Tradicional Argentina – Sobre Géneros e Estilos Musicais: Chacarera, 
Milonga, Tonada e Zamba por Ariel Rodríguez. 
 
B – Curso Profissional Técnico de Som 
A Escola Secundária de Serpa em parceria com a Câmara Municipal de Serpa, através do Musibéria, asseguram 
em sua oferta formativa a 11 alunos, com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos, o curso acima 
mencionado. Assim é ministrada toda a componente técnica do curso, no Musibéria, em horário diurno e 
frequência diária, entre segunda e sexta-feira. 
Entre o dia 17 de dezembro de 2014 e 2 de janeiro de 2015, decorreu a interrupção das atividades educativas 
prevista para o ano letivo 2014/2015. 
  
C – Formação Geral em Música e Dança 
O Musibéria em horário pós laboral, entre as 16h e as 20h30, de quarta e quinta-feira, tem como oferta 
formativa na área da música: laboratórios de piano, de violino, de guitarra e de viola campaniça. Esta formação 
geral em música encontra-se estruturada por trimestres, perfazendo a sua multiplicação a três o total da 
componente letiva prevista para o ano letivo 2014/2015. Como total de inscritos nos Laboratórios de Música 
Musibéria encontram-se 25 alunos, com idades compreendidas entre os 6 e os 76 anos. 
O Musibéria em horário pós laboral, entre as 18h e as 20h30, à quarta-feira, tem como oferta formativa na área 
da dança: laboratórios de sevilhanas. Esta formação geral em dança encontra-se estruturada por trimestres, 
perfazendo a sua multiplicação a três o total da componente letiva prevista para o ano letivo 2014/2015. Como 
total de inscritos nos Laboratórios de Dança Musibéria encontram-se 15 alunos, com idades compreendidas 
entre os 9 e os 34 anos. 
No dia 17 de dezembro, foi realizado no Auditório Musibéria o Concerto Laboratórios de Música Musibéria. 
O 1º trimestre iniciado a 1 de outubro teve o seu término a 19 de dezembro, data em que foram concluídos os 
programas previstos para o trimestre.  
O 2º trimestre iniciado a 5 de janeiro terá o seu término a 19 de março. 
 
D – Estúdio Musibéria 
No dia 5 de dezembro, foram realizados trabalhos de captação áudio com o Grupo Coral Feminino da Casa do 
Povo de Nossa Senhora das Neves.  
Entre os dias 8 e 10 de dezembro, foram realizados trabalhos de mistura e masterização áudio referentes às 
captações feitas com o Grupo Coral Feminino da Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves.  
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Entre os dias 26 e 30 de dezembro, no âmbito do trabalho discográfico Aldeia Nova do músico Paulo Ribeiro 
foram realizados trabalhos de captação áudio com o baterista Jorge Moniz, o guitarrista João Vitorino e o 
contrabaixista João Custódio. 
No dia 12 de janeiro, foram realizados trabalhos de mistura com o grupo Entre Cante e Piano;  
 
Trabalhos de captação áudio realizados: 
- Entre os dias 5 e 9 de janeiro, no âmbito do projeto do músico em residência Domingos de Salvi; 
- Entre os dias 14 e 17 de janeiro, no âmbito do projeto do músico em residência Ariel Rodríguez; 
- Entre os dias 19 e 23 de janeiro, no âmbito do projeto do músico em residência Domingos de Salvi; 
- Nos dias 24, 28 e 29 de janeiro, no âmbito da sonoplastia do projeto Outra da bailarina em residência Bárbara 
Faustino; 
- Entre os dias 26 e 30 de janeiro, no âmbito do projeto do músico em residência Ariel Rodríguez. 
 
E – Outros 
No dia 6 de dezembro, realizou-se na Galeria Musibéria a exposição “O Olhar dos Filhos de abril” de Gustavo Val-
Flores, Rui Castela, Teresa Engana e Telmo Rocha. 
No dia 6 de dezembro, realizou-se na Galeria Musibéria a instalação abril, abril de José Coimbra e Tiago 
Guimarães. 
 
F – Distinções  
No mês de dezembro, o espetáculo Fica no Singelo, criado no Musibéria pela Companhia Clara Andermatt, foi 
considerado o Melhor Espetáculo de Dança 2014, pelo Jornal Público - Ípsilon.  
 
G – Informação Financeira 
Quadro de receitas e despesas do 4.º trimestre de 2014: 
 
 

Receitas  
 

4.º Trimestre de 2014   

Labs. de Música e Dança 2.193,87 €   

Outras Atividades 1.200,00 €   

Total  3.393,87 €   

Despesas 4.º Trimestre de 2014 
Financiamento 

Externo 
Orçamento Municipal  

Pessoal 21.379,29 € 16.034,47 € 5.344,82 € 

Estrutura de Funcionamento 3.383,57 € 2.537,68 € 845,89 € 

Total  24.762,86 € 18.572,15 € 6.190,71 € 
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 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

Qualidade, Inovação e Organização de Serviços 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

 Gestão do parque informático;  

 Gestão do parque de comunicações do município; 

 Manutenção do sistema de comunicação da rede privada de wireless (antenas);  

 Elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna e a sua 

integração e atualização no Sistema de Gestão de Qualidade; 

 Manutenção das aplicações ERP AIRC; 

 Elaboração de propostas e acompanhamentos de implementação de novas estruturas de redes 

a implementar em novos edifícios municipais; 

 Analise e elaboração de propostas com vista a uma melhor, mais rápida e mais segura 

estrutura de trabalho (rede, equipamentos, acessos), dotando-a de recursos mais céleres, com 

menor custo e com mais garantias de seguranças para o município; 

 2ª fase de restruturação do parque de impressoras do município; 

 Apoio às escolas do 1º ciclo e jardim de infância do município; 

 AMA - acompanhamento da implementação da nova plataforma do Balcão do Empreendedor;  

 AMA - recolha e atualização da informação a disponibilizar no Balcão do Empreendedor. 

 
Desenvolvimento Estratégico e Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

 Organização/ Coordenação da XIV FEIRA DO QUEIJO DO ALENTEJO, a realizar nos dias 27, 28 de fevereiro e 1 

de março de 2015. 

 Organização, em parceria com o El Corte Inglés, de uma mostra de queijo, com o objetivo de promover 

o queijo e a cultura regionais, bem como oferecer aos clientes uma antevisão da Feira do Queijo do 

Alentejo. Decorreu de 23 de janeiro a 1 de fevereiro no El Corte Inglés de Lisboa, em frente do Club del 

Gourmet.  

 Início da realização de inquéritos a Padarias e Doçarias do concelho de Serpa no âmbito do Projeto 
Centro de Inovação, Divulgação e Promoção do Pão e Doçaria Alentejana promovido pela Associação 
Terras Dentro em colaboração com a Câmara Municipal de Serpa. 

 Acompanhamento dos processos de investimento nas ZONAS DE ATIVIDADES ECONÓMICAS DO CONCELHO DE 

SERPA, designadamente mediante o atendimento de munícipes, a análise das pretensões por eles 
apresentadas e propostas de atribuição e reversão de lotes.  

 Atendimento a empresários e agentes económicos. 

 Na área de intervenção das candidaturas destaca-se a aprovação, pela Comissão Diretiva do 

INALENTEJO, a 08-01-2015, o Relatório Final da operação “Casa do Cante Alentejano”, o que significa 

que a operação está oficialmente encerrada. 

 Contributos, no âmbito do ALENTEJO 2020, para o Investimento Territorial Integrado da área da 

CIMBAL. 

 Início dos trabalhos de preparação do programa de investimento para o concelho no quadro do Portugal 

2020, a designar por Serpa 2020. 

 No quadro do ambiente e energias, continuação da realização mensal do levantamento dos consumos 

energéticos no Município de Serpa e acompanhamento e monitorização mensal da produção dos 

equipamentos de microgeração. 
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Projeto  
Investimento 

Total 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Pedidos de 
pagamento 

Execução 
Atual 

Recebido Por Receber 

Centro Escolar Vila Nova 185.960,67 130.716,05 111.108,65 128.229,00 98,10% 94.716,75 7.515,50 

Regeneração Urbana 2.477.513,30 2.349.581,14 1.699.687,00 2.282.033,68 97,13% 1.611.085,84 -6.639,70 

Centro Escolar EB/JI de Serpa 2.563.692,20 2.111.101,22 1.794.436,03 2.023.009,04 95,83% 1.201.684,49 38.839,64 

Encontro de Culturas e Mercado Cultural 1.791.398,18 1.443.493,78 1.226.969,71 1.443.493,78 100,00% 1.088.879,27 -35.768,56 

CAL 

Beja 95.940,82 

552.473,75 482.274,68 385.819,74 

95.742,71 

96,19% 

51.787,69 24.801,28 

Castro 136.952,68 136.952,68 36.297,31 72.822,75 

Cuba 25.447,84 24.612,88   19.690,30 

Mértola 60.249,16 59.236,52 40.280,83 7.108,39 

Santiago 42.957,00 26.621,00 11.111,20 11.059,35 

esp. 67.747,18 67.747,18 46.068,08 10.342,33 

Serpa  - coprod. 17.500,00 17.500,00 14.110,00 765,00 

com. 35.480,00 35.480,00 23.543,00 4.797,00 

Espaço Internet Ficalho 282.039,77 70.486,95 59.913,91 65.141,85 92,42% 52.808,44 1.333,93 

Casa do Cante Alentejano 618.875,01 572.374,67 486.518,47 548.698,36 95,86% 466.423,74 0,00 

Ciclovia "Cidade/Rio" 186.961,67 122.833,49 104.408,47 122.833,49 100,00% 99.188,05 5.220,42 

Ciclovia "Cruzeiro/V.Nova" 778.713,67 726.557,05 617.573,49 715.583,55 98,49% 571.334,65 36.902,36 

Circular de Brinches 391.082,17 365.656,76 310.808,25 365.656,80 100,00% 293.302,47 0,00 

Salão Polivalente de A-do-Pinto 508.875,61 471.755,77 400.992,41 469.541,05 99,53% 384.422,30 14.687,24 

Salão Polivalente de Serpa 749.858,17 691.258,37 587.569,61 682.095,98 98,67% 553.241,96 26.539,65 

Museu Municipal de Arqueologia 969.210,03 866.745,26 736.733,47 615.245,30 70,98% 564.062,59 -52.674,09 

Rede de Transportes 480.090,85 436.270,00 370.829,50 391.147,41 89,66% 322.000,62 4.901,87 

Modernização Administrativa 2 904.731,21 788.390,99 670.132,34 786.613,73 99,77% 569.869,11 26.759,97 

 

 
 

FINANCIAMENTOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 
QRER 

INALENTEJO 

Projetos Homologados 
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SAMA 287.819,00 110.994,95 94.345,71 108.051,49 97,35% 52.188,68 32.508,76 

Val. Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda 240.910,87 179.790,39 152.821,83 179.790,39 100,00% 124.348,13 26.731,20 

Total 13.970.206,13 11.920.281,52 9.810.668,59 11.391.057,87 95,56% 8.272.755,20 278.244,58 

      Total excluindo a parte dos parceiros da rede CAL 142.762,51 

POCTEP 

Acrónimo Projeto Inv. Elegível FEDER CMS Despesa Recebido Por Receber  

PEGLA Feira Histórica 2010+Guias+ barco 114.722,50 86.041,88 28.680,63 130.793,47 81.739,78 16.355,32  

ADLA Melhoria dos Serviços Turísticos 53.333,33 40.000,00 13.333,33 53.333,33 15.951,34 24.048,66  

UADITURS Rotas Transfronteiriças 66.666,67 50.000,00 16.666,67 60.834,27 15.208,57 30.417,13  

ARTE 
Convivir en el 
Arte   499.438,83 374.579,12 124.859,71 285.309,07 209.905,82 4.075,98  

          

INTERREG        

HUBAAL Sobreexecução 
Falta receber 
22.493,72         

 POSI         

Beja Digital Falta receber 156.983,45€         

 

 
 
 



 

 

 

33 

 TURISMO E PATRIMÓNIO  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Museu de Arqueologia - Projeto de Museografia (Núcleo do Castelo) 
Elaboração e envio de conteúdos documentais para o desenvolvimento do projeto, análise de 
propostas, correção de conteúdos. Preparação de deslocação da equipa de realização para filmagens no 
Concelho no início de fevereiro. 
 
 Museu de Arqueologia - Projeto de Museografia (Núcleo do Castelo) - Peças Arqueológicas  
Continuação dos trabalhos de conservação e restauro nas peças da renovada exposição permanente por 
parte da empresa Arqueohoje – Conservação e Restauro do Património Monumental. 
Entrega de faturas e de relatórios mensais por parte da empresa. Verificação por parte do GTP. 
Solicitação de conclusão e de entrega do trabalho. 
 
 Museu de Arqueologia - Sala Polivalente - Exposições temporárias 

Manutenção da exposição fotográfica “Apontamentos de Obra”, relativa à intervenção efetuada nas 
Muralhas e no Museu. 
Procedimentos para o acolhimento da exposição fotográfica “Aquedutos de Portugal”. 
 
 Exposição sobre José Braga 
Com base na proposta/indicação do senhor Presidente, início da ação “Exposição . José Braga”. Primeira 
fase:  pesquisa de informação e documentação (escrita, fotográfica e oral) para base da exposição. 
 
 Museu Etnográfico 
Manutenção do edifício: identificação de problemas (cobertura, paredes, pavimentos e iluminação). 
Proposta de projeto de recuperação do sistema construtivo e iluminação para base de obra e proposta 
de analisasse para enquadramento ao Quadro Comunitário 2020. 
 
 Museu Etnográfico. Núcleo de Etnografia Local 
Conservação dos trajes etnográficos. 
Gestão dos pedidos de empréstimo dos trajes etnográficos. 
Empréstimo de trajes para o Grupo Coral da CMS. 
Empréstimo de trajes para a Academia Sénior de Serpa. 
 
                                                                                        
 Castelo e Museu de Arqueologia 
Manutenção do monumento e do espaço: identificação de anomalias (pintura exterior dos edifícios do 
Museu, vegetação) proposta e solicitação de solução. 
 
 Rede de Museus do Distrito de Beja 
Grupo Coordenador entre 01.04.2014 e 31.03.2014: Câmaras Municipais de Serpa e de Mértola. 
05.12.2014: apresentação do projeto da RMDB no Seminário "Cultura 2020 - Antes Agir que Reagir", 
realizado em Ourique, por convite da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Apresentação efetuada 
pela arqueóloga da CMS, em representação da coordenação da Rede. 
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09.01.2015: reunião do Grupo Coordenador em Serpa. 
04.02.2015: próxima reunião, a decorrer em Beja. Marcação e preparação da reunião. 
Continuação dos preparativos para o acolhimento da Exposição itinerante conjunta da Rede intitulada 
“Marcas do Território. Testemunhos do Património do Baixo Alentejo” em Évora, na Direção Regional de 
Cultura do Alentejo, entre 12 de fevereiro e 12 de março de 2015. Entrega de peças, de expositores e 
montagem: 10.02. Inauguração da Exposição, na DRCA, Évora a 12.02.2015. 
Preparativos para a realização do II Encontro da Rede em março de 2015, subordinado ao tema 
“Serviços Educativos” e das (3) sessões temáticas a decorrer durante o período da exposição em Évora.  
 
 VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular (24 a 26 de outubro de 2014) 
Emissão de Certificados de participação. 
Verificação de faturas. 
 
 Rota das Igrejas do Concelho 
Concluído o trabalho do “inventário” das Igrejas do Concelho (levantamento fotográfico, pesquisa e 
textos). 
 
 Monitorização do n.º de visitantes ou utilizadores dos produtos equipamentos afetos ao gabinete: 
Castelo 
N.º de visitantes      
                                                    Castelo                                      Exposição 
dezembro                                    1174                                             274 
janeiro                                           871                                              135 
 
 
Visitas guiadas (grupos) 
Data     Entidade                                    Nacionalidade   Nº. 

22/12 ATL Serpa portuguesa 12 

13/01 Escola Secundária de Serpa portuguesa 13 

 
 
Museu Etnográfico 
N.º de visitantes 

Mês N.º 

dezembro 245 

janeiro 269 

 
 
Visitas guiadas (grupos) 
Data     Entidade     Nacionalidade Nº. 

08/01 EBI Serpa portuguesa 20 

12/01 EBI Serpa portuguesa 10 

 
 
 Candidaturas ao programa ALENTEJO 2020 

Elaboração de conteúdos sobre os seguintes projetos: Muralha da cidade de Serpa _ recuperação do 
sistema construtivo; Torre do Relógio _ recuperação do sistema construtivo; Museu Municipal de 
Arqueologia _ ampliação; Museu de Etnografia – recuperação do sistema construtivo e museografia; 
gestão de património e museus _software; Operação de Regeneração Urbana do Núcleo Histórico da 
Cidade de Serpa; valorização turística do sítio arqueológico da Cidade das Rosas. 
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 Património Classificado 
Preenchimento de fichas sobre os Imóveis de Interesse Municipal e recolha de documentação para 
envio à Direção Geral do Património Cultural. 
 
 
 Posto de Turismo 
Instalação de equipamento que permite descarregar mapas com percursos pedestres e para BTT para 
aparelhos GPS. Aguarda introdução dos percursos — por parte da empresa A2Z, responsável pela 
implementação do equipamento — para entrar em funcionamento. 
 
Registo de utentes 
            Dez.   Jan. 

Portugueses 327 259 

Estrangeiros 595 568 

Total 922 827 

 
 
Visitas guiadas 
Data              Entidade        Nacionalidade  N.º 

24/01/2015 Militares GNR Portuguesa 60 

    

 
 
 Participação no Encontro de Técnicos de Turismo da ERT, que decorreu durante dois dias em Beja e 

incluiu visita ao Centro Histórico da cidade Serpa e à Casa do Cante.    
 
 Parque de Campismo 
Instalação de estação de serviço para bicicletas — Equipamento que permite lavar, verificar pressão de 
pneus e reparações e descarregar mapas com percursos para aparelhos de GPS. Aguarda introdução dos 
percursos — por parte da empresa A2Z, responsável pela implementação do equipamento — para 
entrar em funcionamento. 
 
 
Registo de utentes 
                           Dez.   Jan.  

Portugueses 49 20 

Estrangeiros 72 68 

Total 121 88 

 
 
 Feira do Queijo  
Participação nas reuniões de trabalho com atribuições de funções em desenvolvimento, tais como: 
conceção do stand e Semana Gastronómica.   
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 AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

Águas e Saneamento 

 

- Acompanhamento do PCQA 2015 (Plano de Controlo da Qualidade da Água) 
segundo Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto 

- Acompanhamento da Qualidade da Água de Consumo Humano (Análises) 
- Acompanhamento da Qualidade da Água das Piscinas Municipais (Serpa) 
- Qualidade do Serviço de Águas e Resíduos prestado aos utilizadores – 
Indicadores da 2ª Geração do Sistema de Avaliação (ERSAR) 
Indicadores de qualidade do serviço de abastecimento de água 
Indicadores de qualidade do serviço de saneamento de águas residuais 
urbanas 
Indicadores de qualidade do serviço de gestão de resíduos urbanos 
- Processo de licenciamento para retirar andorinhas na escola do ribeirinho 
- Processo de licenciamento para limpeza e desobstrução do barranco de 
Pias 
- Processo de licenciamento para limpeza e desobstrução do barranco de 
Vale de Vargo 
- Licenciamento da Passagem hidráulica da Zona Industrial de Serpa 
- Acompanhamento às entidades externas: Águas do Alentejo, Entidade 
Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos (ERSAR), Agroleico (Laboratório) 
e Agência Portuguesa do Ambiente 
 

Ambiente e Serviços 
Urbanos e Espaços 

Verdes 

 

- Limpeza de Fossas 

- Limpeza do Moinho do Parque de Campinho 
- Execução de boxes para os contentores da Barbacã 
- Transporte de Monos para Escola Secundária de Serpa 
- Lavagem de Contentores RSU em Pias e Vale de Vargo 
- Gestão de pessoal para a Limpeza dos Equipamentos 

- Acompanhamento do processo das Eco-Hortas 
- Manutenção dos Espaços Verdes em Serpa e colaboração na manutenção 
dos espaços verdes nas Freguesias 
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 PROTEÇÃO CIVIL  

AÇÕES E PROJETOS ÂMBITO ESTADO OBSERVAÇÕES 

Candidatura ao QREN / 
INALENTEJO - Planos 

Municipais de Emergência 
para o Baixo Alentejo 

Revisão do PMEPC Em curso 

A submeter as partes não 
reservadas do PMEPC a 
consulta publica com inicio em 
fevereiro, por um período de 30 
dias.  

Planos Especiais de 
Emergência 

Em curso 
Execução de medidas de 
autoproteção para 10 
equipamentos municipais. 

Gestão Territorial 
do PME – SIG. 

Em curso  

Análise Avaliação Diária 
de Risco 

 
Concelho Em curso Disponível no Site da CMS 

Informação/ 
Sensibilização 

 
Concelho Em curso Disponível no Site da CMS 

Monitorização e Registo 
de Ocorrências 

 
Concelho 

Realizada 
anualmente 

 

Planeamento de 
Emergência de Feiras e 

Eventos 

Feira do Queijo do 
Alentejo 

Em curso 
Para concluir durante o mês de 
fevereiro 

Campanha de 
Sensibilização inverno 

Concelho 

Em curso 
durante os 
meses de 

novembro a 
fevereiro 

Tríptico com medidas de 
prevenção e autoproteção face 
aos riscos associados a este 
período do ano, disponível no 
Site da CMS. 

Revisão do Plano 
Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios 
Concelho Em curso 

Proposta aprovada na reunião 
da C.M. de 4 de fevereiro e 

submetida a apreciação pública 
as componentes não 
reservadas do Plano. 
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 SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO  

- Coordenação de Segurança da Empreitada de Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário (1ª e 2ª Fase) – Vila Verde de Ficalho 

- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação do Espaço Exterior da Escola do Ribeirinho – Pias 
- Coordenação de Segurança da Obra do Pavilhão Multiusos de Vila Nova de S. Bento 
- Aprovação de Planos de Sinalização Temporária 
- Elaboração dos Planos de Segurança em Projeto e em obra 
- Coordenação de Segurança da Empreitada de Construção de Trajetos Exteriores do Centro Escolar de 
Serpa 
- Elaboração PSS, PGR e PST para a Obra de Requalificação da Rua Serpa Pinto 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação do Lagar de VNS Bento 
- Acompanhamento à elaboração das Medidas de Autoproteção – Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios.  
Medidas de Autoproteção elaboradas e aprovadas pela ANPC (Autoridade Nacional de Proteção Civil): 
Edifício da Biblioteca Municipal, Edifício do Arquivo Municipal; Centro Escolar de Serpa 
Medidas de Autoproteção a serem elaboradas: Edifício Paços de Concelho; Parque Municipal 
(Abegoaria); Museu Etnográfico de Serpa; Musibéria; Parque de Campismo de Serpa e Casa do Parque, 
Cine teatro de Serpa, Piscina Coberta de Serpa, Pavilhão de Exposições e Pavilhão Carlos Pinhão. 
- Implementação das Medidas de Autoproteção do Centro Escolar – Formação aos funcionários, 
professores e alunos para preparação de exercícios e simulacro 
- Acompanhamento do Licenciamento do Edifício Musibéria 
 

 
 

 OBRAS MUNICIPAIS  

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Serpa 

 
Em Curso: 
- Infraestruturas da Zona Sul - Parcela 51, Secção J / Parcela 319, Secção J – Pavimentação 
do acesso à Unidade de Cuidados Continuados; 
- Ampliação do refeitório escola EBI Serpa; 
- Requalificação do Bairro de S. Francisco (Linhas de água); 
- Asfaltamento da Travessa do Inspetor (Linhas de água); 
- Manutenção do Complexo Desportivo de Serpa 
- Infraestruturas da Zona Industrial de Serpa; 
- Zona Nascente – Construção da Rotunda do Altinho e Pavimentação (Sinalização); 
- Reparação dos arruamentos em calçada; 
- Reformulação de habitação sita no Bairro de S. Francisco;  
- Reparação dos caminhos da zona da Boiada; 
- Trabalhos de terraplanagem na obra de ampliação do Cemitério de Serpa; 
 
Concluído: 
- Limpeza e desobstrução de linha de água em Santa Iria 
- UADITUR - Trailpoints Parque de Campismo 
- Reparação de acessos a várias propriedades particulares 
- Reposição de asfalto em Serpa 
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Vale de 
Vargo 

 

 
Concluído: 
- Reposição de asfalto (saneamentos) 
- Manutenção da Escola de Vale de Vargo 
- Requalificação da Avenida Jerónimo Reis Toucinho 
 

 
Vila Verde 
de Ficalho 

 

 
Em Curso: 
- Manutenção de Estradas Municipais – Limpeza de bermas e valetas 
 

Pias 
 

 

Em Curso: 

- Arranjos exteriores e Apoio na requalificação do Espaço da Fundação Viscondes de 
Messangil 
- Requalificação do Espaço Exterior da Escola do Ribeirinho 
- Reposição de asfalto (saneamentos) 
 

 
Vila Nova 

de S. Bento 
 

 

Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 
 
Concluído: 

- Requalificação da Envolvente dos Balneários do Complexo Desportivo  
- Reparação do caminho de acesso à Herdade da Abóboda, e no seu interior, reparação do 
caminho de acesso ao Centro de Reprodução Animal e trabalhos de terraplanagem na 
envolvente desta edificação para colocação de vedação. 
 

 
 

PROCESSOS 
 

 

SERPA Objetivo Observações 

Eco - Hortas de Serpa Execução Projeto do edifício de apoio 
Aguarda decisão da Comissão 
da RAN 

Parque de Campismo 

Projeto de reformulação do parque e 
equipamento 

 

Construção de muro na periferia do parque Orçamentação efetuada. 

Posto de lavagem de bicicletas Concluído 

Residência Artística - Rua Roque da Costa  Execução Projeto de alteração do edifício  
Em fase de acompanhamento 
de obra 

Centro Escolar EB/JI de Serpa 

Proposta de coberturas para passagens de 
ligação entre os edifícios 

Trabalhos concluídos, em fase 
de conclusão do processo 
administrativo 

Marcação de pavimento e sinalização 
vertical 

Processo encaminhado para o 
Aprovisionamento para 
abertura de procedimento de 
adjudicação de Empreitada. 

Jardim Municipal de Serpa Proposta de execução do edifício – BAR  
Em fase de consulta de 
entidades para emissão de 
parecer. 
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Intervenção no edifício de residência do 
Pastor – Bairro S. Francisco 

Proposta de reformulação do edifício 
existente 

Proposta concluída. 

Cobertura para a entrada do Parque 
Desportivo e Bar de apoio. 

Proposta de cobertura para a entrada (e 
bilheteiras) e bar de apoio do parque 
Desportivo. 

Em fase final de Proposta 

Calcetamento pontual da Rua do Moinho 
de Vento – Santa Maria 

Reparação de parte do pavimento 

Apos analise, concluiu-se não 
ser necessária documentação 
de parte do Gab. de 
Empreitadas 

Rua dos Barrigos - Serpa Reformulação do arruamento Em fase de análise 

Rua da Ladeira Reformulação do arruamento Em fase de análise 

Entrada de Serpa – Recinto da feira -
Arranjo Exterior e Linha de Água 

Proposta de arranjo exterior e linha de 
água  

Em fase final de apresentação 
da proposta 

Cineteatro de Serpa – requalificação da 
cobertura 

Analise das possibilidades de solução para 
requalificação da cobertura 

Análise efetuada. 

Biblioteca de Serpa – requalificação da 
cobertura 

Analise das possibilidades de solução para 
requalificação da cobertura 

Em fase de análise, tendo em 
conta eventuais libertações de 
garantias para o devido efeito. 

Mercado Municipal 
 

Em fase de análise 

Campo de Jogos de Santa Iria 
 

Em fase de análise 

Centro Cultural de Vales Mortos Construção de Balneário Em fase de análise  

PIAS 

Ciclovia Proposta de execução de ciclovia 
Em fase de execução de 
levantamento topográfico 

 Associação Columbófila de Pias  
 Pedido de parceria / apoio a execução de 
projeto 

 Aguarda Análise 

Entrada do Parque Desportivo 
Reformulação e arranjo paisagístico da 
entrada do parque 

Em fase de execução de 
levantamento topográfico 

Largo do Ribeirinho Reformulação do Largo - proposta Aguarda Análise 

Acesso ao Cemitério 
Reformulação e arranjo paisagístico da 
entrada  

Em fase de execução de 
levantamento topográfico 

Parque de Merendas / Circuito de 
Manutenção 

Reformulação e arranjo paisagístico do 
parque 

Aguarda Análise 

Edifício da Escola do Ribeirinho 

Reformulação das Inst. Sanitárias e 
arranjos pontuais do edifício 

Propostas concluídas. Aguarda 
decisão do Executivo 

Arranjo da envolvente do edifício Trabalhos a decorrer 

União de Freguesias de VNS Bento e Vale 
de Vargo 

    

Construção do Multiusos de V.N.S. Bento – 
Adm. Direta 

Novas medições da 2ª fase dos trabalhos 
por Adm. Direta 

Medições concluídas, em fase 
de fornecimento de elementos 
complementares aos serviços 
de Adm. Direta. 

Largo Dr. Albérico Figueiredo Reformulação do Largo Proposta concluída. 

Parque de Resíduos Sólidos 

Proposta de reformulação do parque de 
depósito de resíduos sólidos. Fase de 
concurso público de adjudicação da 
empreitada.  

Propostas analisadas e decisão 
comunicada à União de 
Freguesias de VNS Bento e Vale 
de Vargo 

Edifício da Cooperativa de A-do-Pinto 
Levantamento desenhado do edifício e 
orçamentação de arranjo da cobertura 

Executado 



 

 

 

41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto de requalificação do espaço 
exterior do Cemitério de VNSBento 

Arranjo urbanístico/paisagístico Aguarda Análise 

Requalificação da Escola de Belmeque 
Dinamização de atividades ligadas à 
natureza 

Aguarda Análise 

Ligação pedonal – Cruzamento de 
VNSBento (Serpa) e o Cemitério (Acesso ao 
Cemitério) 

Proposta de execução de passeio/ciclovia 
no troço indicado 

Aguarda Análise 

Brinches 

Requalificação do Edifício do Grupo 1º  de 
junho Brinchense 

Projeto de Requalificação do Salão de 
Festas 

Processo encaminhado para o 
Aprovisionamento para 
abertura de procedimento de 
adjudicação de Empreitada. 

Obras Coercivas - Edifício da Rua do Vale  
nº 6 

Processo de orçamentação dos trabalhos 
de demolição, impermeabilização e 
estabilização dos edifícios vizinhos.  

Em análise – Fase final de 
apresentação de proposta 

 Obras Coercivas - Edifício do Largo do 
Adro, nº 9 

 Processo de orçamentação dos trabalhos 
de conservação da cobertura, 
impermeabilização e estabilização das 
paredes meeiras e arranjo de janelas 

 Em análise – Fase final de 
apresentação de proposta 

Parque Desportivo Requalificação da Entrada  Aguarda Análise 

Vila Verde de Ficalho 

Requalificação de passeios - Av. Forças 
Armadas 

Formalização do processo - Empreitada  

Analise efetuada no local, em 
fase de levantamento 
Topográfico para instrução do 
processo  

Requalificação da área frente ao edifício da 
Farmácia – Av. Forças Armadas 

Proposta de arranjo urbanístico 

Analise efetuada no local, em 
fase de levantamento 
Topográfico para apresentação 
de proposta 

Rampa de Acesso à Igreja  

Proposta de solução para o acesso de 
cadeiras de rodas e pessoas com 
mobilidade reduzida pela porta principal da 
igreja 

Analise efetuada no local, 
aguarda desenvolvimento. 

Ciclovia – Lagar à Ermida Proposta  
Em fase de levantamento 
Topográfico para apresentação 
de proposta 

Apoio no acompanhamento da Empreitada 
de Construção de Lar de Idosos, Centro de 
Dia e Apoio domiciliário de Ficalho 

Em curso A decorrer. 
Fiscalização de obra. 
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 CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 

 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, registam-se as seguintes, que 

se mantêm no mesmo estado desde a última informação: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 

Direto 

2/2014 

Empreitada de 

Execução da ETAR de 

A-do-Pinto 

  
Aguardo resposta ao pedido 

de esclarecimento  

Ajuste 

Direto 

8/2013 

Empreitada para a 

Substituição da 

Cobertura da Escola 

Primária do Ribeirinho, 

em Pias 

 
 

O procedimento encontra-se 

pendente 

 

 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
2/2015 

Serviços para a 
Manutenção do 

Elevador do Museu 
Arqueológico de Serpa 

23-01-2015 - 
Schmitt - 

Elavadores, 
Ldª 

3.204,00 € 
Aguarda documentos de 

habilitação 

Concurso 
Público 
1/2015 

Aquisição de Gasóleo 
Rodoviário  

 
 

Aguarda Propostas até ao dia 
19-02-2015 

Ajuste 
Direto 

68/2014 

Aquisição de Serviços 
para a Impressão do 
Boletim Municipal 

"Serpa Informação" e 
"Agenda Cultural" 

17-12-2014 - 
Sociedade 
Editorial 

Bética, Ldª 

20.604,00 € 
Contrato nº 20/2014 assinado 

a 23-12-2014 
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Ajuste 
Direto 

67/2014 

Aquisição de Serviços 
para Apoio à 

Monitorização dos 
Planos de Eficiência 

Energética 

16-12-2014 - 
Lógica - 

Sociedade 
Gestora do 

Parque 
Tecnológico 
de Moura, 

EM. SA 

9.434,76 € Concluído  

Ajuste 
Direto 

66/2014 

Aquisição de Serviços 
para o Projeto "Cante 

nas Escolas" 

01-12-2014 - 
Pedro Mestre 

- Viola 
Campaniça 
Produções 
Culturais, 

Unipessoal, 
Ldª 

16.000,00 € 
Contrato nº 18/2014 assinado 

09-12-2014 

Ajuste 
Direto 

65/2014 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar - Circuito XXVIII 
- 2º e 3º Períodos do 

Ano Letivo 2014/2013 

01-12-2014 - 
Martinho José 
Brás Teixeira 

2.446,05 € Concluído  

Ajuste 
Direto 

64/2014 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar - Circuito XXVII - 
2º e 3º Períodos do Ano 

Letivo 2014/2014 

01-12-2014 - 
Jorge Manuel 
Silva Candeias 

991,30 € Concluído  

Ajuste 
Direto 

63/2014 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar - Circuito XXIX - 
2º e 3º Períodos do Ano 

Letivo 2014/2015 

 
 

O procedimento ficou 
DESERTO 

Ajuste 
Direto 

62/2014 

Aquisição de Serviços 
para o Aluguer da 

Assistência Técnica da 
Impressora 

03-12-2014 - 
Webavant - 

Consultoria e 
Soluções 

Informáticas, 
Ldª 

37.119,00 € 
Contrato 19/2014 assinado a 

09-12-2014 
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Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registam as 

seguintes alterações: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Concurso 
Público 

61/2014 

Aquisição de Serviços 
no âmbito da 

Medicina no Trabalho 

30-12-2014 - 
Interprev - 
Segurança, 
Higiene e 
Saúde no 

Trabalho, Ldª 

14.999,00 € 
Contrato 1/2015 assinado a 
23-01-2015 

Ajuste Direto 
60/2014 

Aquisição de Peças 
para a Britadeira 

Móvel 

30-12-2014 - 
Interprev - 
Segurança, 
Higiene e 
Saúde no 

Trabalho, Ldª 

14.990,00 € Em fase de análise  

Ajuste Direto 
59/2014 

Aquisição de Betume 

12-11-2014 - 
Petróleos de 

Portugal, 
Petrogal, S. A. 

21.888,00 € Concluído  

Concurso 
Público 

Internacional 
58/2014 

 Fornecimento de 
Energia Elétrica no 

Mercado Livre 

 
 

O procedimento está em 
Audiência Prévia 

Ajuste Direto 
56/2014 

Aquisição de 
Materiais de 

Construção para o 
Pavilhão Multiusos de 
Vila Nova de S. Bento 

14-10-2014 - 
AJD - Materiais 
de Construção, 

Ldª 

8.792,00 € Concluído  

 
 
 

 INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM  

Suportes online da CMS geridos pelo GICI e atualizados em permanência: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Site EnREDE: www.enrede.org  

 Facebook: EnRede 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://www.enrede.org/
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
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 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) http://pt.calameo.com/publish/books/ 

 Agenda da Mesa Interativa da Região de Turismo 
 

Edições regulares produzidas pelo GICI: 

 Boletim Municipal: Serpa Informação (mensal) 

 Agenda Cultural e Desportiva (mensal) 

 Informação Balcão Único 

 Mupis da cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação) 

 Notas de Imprensa 

 Newsletters 

 Comunicados 
 

 Serpa Informação n.ºs 121 e agenda cultural dezembro 2014 e janeiro 2015 
o Elaboração de conteúdos e imagens 
o Paginação e preparação para gráfica  
o Cintagem e expedição via CTT e eletrónica 
o Distribuição nos diretórios 
o Elaboração de imagens, carregamentos e colocação online 
o Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  
o Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), 

Turismo Alentejo, Agenda Cultural e mailing 
o Produção e colocação de agenda em MUPIs 

 

 Biblioteca Abade Correia da Serra 
o Criação de imagem, cartazes mensais para as diversas atividades 
o Cartazes e convites “Será que amanhã ainda me amas” 
o Exposição Lya/Lia: cartazes e convites 
o Produção de mupi mensal 
o Divulgação: newsletters, suportes físicos, site e facebook 

 

 Mostra de Doçaria de A-do-Pinto 
o Cartaz, flyer, convite 
o Painéis CMS 
o Divulgação: suportes físicos, site e facebook 

 

 Exposição Cante de Augusto Brázio (Évora) 
o Cartaz 
o Convite 
o Folha de sala 
o Divulgação: site e facebook 

 

 Feira do Queijo do Alentejo 
o Finalização de plano de divulgação e orçamentação 
o Criação de imagem 
o Design pacotes de açúcar 
o Fichas para Concurso de Queijo 
o BTT – Rota do Queijo: Cartaz e frontões 

http://pt.calameo.com/publish/books/
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o Nota de Imprensa 1 
o Semana Gastronómica do Queijo: cartaz, tríptico, autocolante 
o Mostra El Corte Inglês: Tratamento de textos e imagens, flyers, painéis CMS, registo 

fotográfico 
o Imagem para ofício e mails 
o Atualização de informação no site 
o Cartaz, outdoor, postal convite, sacos, caixa queijo 
o Spot tv, conteúdos spot rádios 
o Publicidade impressa: Dica da Semana, Diário do Alentejo, Jornal Planície, 

Turiportugal, Gazeta Rura 
o Banners: site e facebook CMS, Rádio Planície e Diário Alentejo online 
o Produção gráfica do stand 
o Divulgação: newsletters, notas de imprensa, suportes físicos, site e facebook 
o Assessoria de imprensa 

 

 Apoio SIG 
o Tratamento de imagens (plantas) 
o Impressões A3 

 

 Cante aos Reis 
o Criação de imagem e cartaz 
o Flyers 
o Divulgação: mailings, site e facebook 

 

 Heróis da Fruta 
o Impressão de manuais 
o Certificados e diplomas 
o Tratamento de conteúdos 
o Registo fotográfico 

 Diversos:  
o Design e produção de mupis de Natal 
o Cartazes para exibição do filme Alentejo, Alentejo, de Sérgio Tréfaut 
o Cópias do Plano de Atividades 
o Academia Sénior: Cartaz Oficina de costura de Natal 
o Análise de ficheiros e de conteúdos do livro Saberes e Sabores 
o Postal de Natal – CMS e Assembleia Municipal 
o Confraria do Cante: cartaz concerto de Natal 
o Placa Inalentejo – lar de Vila Verde de Ficalho/Modernização administrativa 
o Telas Boas Festas – almoço de Natal 
o Desporto – cartaz Boccia Sénior e Futsal 
o Levantamento de telas  
o Manifestação IP8 – adaptação de imagem e placas 
o Proposta gráfica para tratamento de Resíduos Sólidos 
o Cartaz Campanha de Solidariedade Cabo Verde 
o Comunicados: Deposição de Resíduos e cinzas 
o Acompanhamento e registo fotográfico das obras do concelho 

 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e enRede 
e atualização da rede social Facebook (Serpa Terra Forte e enRede), Balcão Único e Portal do 
Munícipe  
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 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de 

restauração, cafés e hotelaria do concelho 

 Reportagens fotográficas diversas 

 

 
 
RECLAMAÇÕES, RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES  

     

 Processo n.º 400/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Luís Miguel Troncão Pacheco Afonso 
Assunto: Peticiona a remoção de um banco da via pública. Pedido de Indemnização por Danos Morais, 
no montante de 5 500,00€ 
Situação: Petição Inicial contestada 
                                     
 

 Processo n.º 317/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Gonçalo Filipe Alfaiate Vilas Boas Pinto 
Assunto: Pedido de Indemnização por Danos Materiais sofridos em acidente Automóvel, no montante 
de 1 669,76€ 
Pedido de Indeminização por Danos Morais, no montante de 750,00€ 
Situação: Audiência de julgamento agendada para dia 12 de março 
  
 

 Processo n.º 422/10.9BEBJA  - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Imobiliária Féria & Horta, Lda. 
Assunto: Peticiona a anulação do ato de indeferimento do pedido de licenciamento de construção na 
parcela de terreno sita na Rua do Rossio de Fora, n.º 8, em Serpa 
Situação: Petição Inicial contestada 

  
 

 Ação Administrativa Especial Processo n.º 306/201 (6/11.4 BEBJA) – Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Município de Serpa e outros 
Réu: Ministério das Finanças e da Administração Pública / Presidência do Conselho de Ministros 
Assunto: Declaração da anulação dos atos de retenção de verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, 
praticados pela Direção-Geral das Autarquias Locais (Transferências para o SNS). 
Situação: Deu entrada a Petição Inicial 
  
 

 Processo n.º 267/12.10BEBJA – Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Município de Serpa 
Reu: Ministério de Estado e das Finanças 
Assunto: Pretende ver declarada a ilegalidade da retenção de 5% do IMI cobrado pelo Estado 
Situação: Deu entrada a Petição Inicial 

 
  

 Ação Administrativa Especial Processo n.º 389/11.6 BEBJA – Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Beja  

Autor: Ministério Público 
Assunto: Peticiona a declaração de nulidade das deliberações de Câmara de 16/12/2009 e 27/01/2010 
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Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos Serviços do 
Ministério Público. 
Situação: Petição Inicial contestada 
 
  

 Processo n.º 291/10.9 TBSRP – Tribunal Judicial da Comarca de Serpa 
Autor: Imobiliária Féria e Horta – Loteamento da Cruz Nova 
Assunto: Peticiona indemnização pelo incumprimento da Câmara Municipal na entrega de lotes no 
Loteamento da Cruz Nova 
Situação: Agendada audiência para tentativa de conciliação no dia 5 de março 
  
  

 Ação de Processo Comum Ordinário 187/12.0 TBMGD – Tribunal Judicial de Mogadouro 
Autor: Município de Serpa 
Ré: Sociedade Francisco Meirinhos – Construções S.A. 
Assunto: Peticiona a restituição do montante de 43 268,02€, pago indevidamente. 
Situação: Audiência de Julgamento a decorrer 

  
 
Processos concluídos: 

 Ação de Processo Ordinário n.º 7/13.8TBSRP – Tribunal Judicial de Serpa 
Autor: BNP – Paribas Fator – Instituição Financeira de Crédito, S.A. 
Assunto: Peticiona o pagamento da verba total de 110 184,60€, na sequência do contrato de cessão de 
créditos celebrado com a Ladário – Sociedade de Construções, Lda. 
Situação: Processo concluído. Foi alcançado acordo para pagamento em prestações, já executado. 

  
 
 

SALDO E ESTADO ATUAL DAS DIVIDAS A FORNECEDORES  
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  

 
Segue informação em anexo, por email.  
 

 
 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – BALANCETE  
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  

 
         Segue informação em anexo, por email.  
 

 
Serpa, 11 de fevereiro de 2015 

  
Com os melhores cumprimentos 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 

 
 

Tomé Alexandre Martins Pires
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