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Nota Introdutória 

Acabados de celebrar mais um aniversário da Revolução de Abril e em vésperas de festejarmos o 1º de maio, 
não posso deixar de referir a importância destas duas datas e de festejar a Liberdade e a Democracia. E desta-
car o trabalho do poder local, do nosso trabalho como eleito, da nossa responsabilidade de trabalharmos para 
promover o desenvolvimento do território exigindo, em simultâneo, políticas centrais que defendam os interes-
ses das populações, com mais e melhores serviços públicos, mais emprego, mais produção nacional. Sempre 
mantendo a exigência da reposição das freguesias, agregadas pela reorganização administrativa autárquica, de-
fendendo políticas de desenvolvimento regional que combatam as assimetrias e promovam a coesão territorial.

Porque, apesar do trabalho que tem vindo a ser feito pelo Poder Local, o Alentejo continua a sofrer de um 
desinvestimento de décadas, particularmente no que diz respeito às acessibilidades rodoviárias e ferroviárias 
e aos serviços públicos de saúde e educação, situação que no nosso concelho é evidente quer na situação do 
Hospital de S. Paulo quer nos edifícios escolares da responsabilidade do Ministério da Educação, como é o caso 
da Escola Secundária de Serpa e, também, da Escola de Vila Nova de S. Bento.

Outro aspeto que é importante referir, também urgente e igualmente imperioso, tem a ver com o impacto 
ambiental das culturas intensivas no território e a definição de um outro modelo de desenvolvimento para Al-
queva sendo imprescindível a elaboração de um Plano Estratégico para a Zona de Influência de Alqueva, como 
importante alavanca para o desenvolvimento do Alentejo e também do País. 

Por tudo isto e de forma a dar resposta às carências e constrangimentos existentes, apoiando o investimen-
to local, os municípios e as populações e promovendo um território atrativo e capaz de fixar pessoas, temos 
defendido que a reprogramação agora em curso dos fundos comunitários tenha maior incidência nestas áreas 
prioritárias. Com efeito, esta reprogramação, a primeira desde o início do quadro comunitário, não pode 
ignorar o apelo dos autarcas para criar uma prioridade de investimento destinada às acessibilidades rodoviá-
rias, fundamentais para o desenvolvimento do território - e para a segurança de quem as utiliza -  pelo que é 
absolutamente necessária a possibilidade de financiamento comunitário nestes investimentos. É fundamental, 
também, reforçar o património e as áreas de acolhimento empresarial e o empreendedorismo. São igualmente 
necessárias medidas para estímulo do investimento municipal, com reforço do investimento público e das ver-
bas destinadas à regeneração urbana, mobilidade e, também, no domínio do “ciclo urbano da água”, dos apoios 
à eficiência energética bem como a correta utilização dos mapeamentos. Consideramos igualmente necessário 
que, nesta reprogramação, seja adotada uma política clara de discriminação positiva dos territórios de baixa 
densidade, como é o nosso caso. 

Tal como é referido no Relatório de Gestão 2017, presente a esta sessão da Assembleia Municipal, as difi-
culdades que vivemos e os obstáculos que nos são colocados no caminho, os quais procuramos remover, não 
nos afastam dos objetivos que definimos e com ambição, determinação e confiança, continuamos a trilhar os 
caminhos da melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável, cumprindo sempre os compro-
missos que assumimos, numa ótica de crescimento inteligente, sustentado e inclusivo.

Serpa, 16 de abril de 2018
Tomé Pires

Presidente da Câmara
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

SERVIÇO DE INOVAÇÃO, QUALIDADE E INFORMÁTICA
• Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe 
•	 Acompanhamento e membros da equipa do projeto juntamente com o GICI;
•	 Análise da informação disponível no site atual com vista à sua passagem para o Site Autárquico; 
•	 Carregamento de conteúdos.

• Rede wireless – análise e redefinição de pontos de acesso a implementar no concelho. 
• Sistema de backups e storage - abertura de procedimento
• Sistema de Gestão de Faturação – acompanhamento do processo 
• Acompanhamento e gestão na abertura de procedimentos e na implementação de componentes que integram a candidatura 
da Modernização Administrativa, nomeadamente:
• Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol  -  acompanhamento do processo de implementação.
• Acompanhamento da candidatura Serpa Terra Forte - Promoção – Acompanhamento da criação gráfica e implementações web;
• Gestão do parque de comunicações do município;
• Gestão do Parque informático do município;
• Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços e munícipes;
• 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 – Atualizações para correções de erros; 
• Análise de serviços disponíveis ao nível de Regime Geral da Proteção de Dados (reuniões de apresentação de serviços e 
acompanhamento).
• Análise dos produtos de Antivírus com vista a sua futura renovação (Instalação de teste – Panda software).  
• Acompanhamento da substituição de baterias da UPS do Parque de máquinas e sua manutenção.
• Alteração de equipamentos nas salas da Escola EB1 de Brinches. 
• Apoio e acompanhamento ao secretariado e stand da feira do queijo – conectividade e equipamento. 

GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
•	 Gestão dos processos relativos às ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa 
•	 Gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES 
•	 Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos;
•	 Organização da 17ª edição da Feira do Queijo do Alentejo 2018;
•	 Entrega dos prémios da Campanha Feliz Natal com o Comércio Local (atividade em curso);
•	 Entrega da Agenda Nacional de Investigação e de Inovação do CCBIO;
•	 Participação na “Primeira Jornada de reflexão do Alentejo Circular”-7 de fevereiro, Universidade de Évora e entrega de 

relatório;
•	 Reunião com o grupo de trabalho da candidatura “Vinho de talha a Património Cultural e Imaterial da Humanidade”, 27 de 

fevereiro, Centro Multifacetado de Novas Tecnologias da Vidigueira;
•	 Realização de sessão de esclarecimentos sobre a cultura do pistácio em parceria com a empresa Espaço Visual, 28 de fevereiro 

CADES.

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
• PROVERE RECURSO SILVESTRES - participação numa reunião
• PROVERE GRANDE LAGO ALQUEVA- participação na apresentação em Reguengos de Monsaraz e realização de uma reunião 

na C.M.Serpa
• Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas
• Submissão de candidaturas:

• PDR 2020- Rota de Serpa- Rede de Aldeias
• Alentejo 2020- Programa de promoção de eficiência energética – Edifício dos Paços do Concelho;
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020
Candidaturas Apresentadas e Aprovadas

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO

INVESTIMENTO 
TOTAL FEDER/FSE CMS PP Efectuados FEDER 

Recebido FEDER a Receber

Mercado Municipal 861.443,58 € 685.163,82 € 176.279,77 € 45.608,40 € 31.518,00 € - €

Jardim Municipal 519.699,59 € 410.178,68 € 109.520,92 € - € - € - €

Casa da Juventude 54.360,00 € 42.500,00 € 11.860,00 € 9.225,00 € 6.375,00 € - €

For Tours 100.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € - € - € - €

UADITURS II 93.333,33 € 70.000,00 € 23.333,33 € - € - € - €

Programa Específico de 
Modernização Administrativa do 
Município de Serpa

373.517,67 € 227.841,96 € 145.673,41 € 52.893,69 € 36.552,55 € - €

Valorização e Qualificação da 
Rede Museológica Municipal 667.685,82 € 461.408,90 € 206.276,92 € 80.360,82 € 55.533,89 € - €

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase I 167.281,63 € 129.151,59 € 38.130,04 € 101.769,19 € 78.559,00 € - €

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase II 194.191,61 € 99.832,41 € 94.359,20 € 8.503,10 € 2.087,59 € 1.153,50 €

Planos integrados e inovadores 
de combate ao abandono escolar 300.214,42 € 239.888,00 € 60.326,42 € - € - € - €

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - €

Passadiços do Pulo do Lobo 463.221,29 € 320.259,44 € 142.961,85 € - € - € - €

Serpa Terra Forte - Promoção 346.277,80 € 209.022,98 € 100.567,00 € 92.471,40 € 56.385,00 € - €

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - €

Serpa Acessível 182.625,00€ 164.362,50€ 18.262,5€ - € - € - €

Reabilitação e Modernização do 
Museu Municipal de Etnografia 166.222.25€ 141.288,91€ 24.933,34€ - € - € - €

TOTAL 4.476.585,82 € 3.398.850,13 € 1.207.267,84 € 390.831,60 € 285.453,67 € 1.153,50 €
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

AÇÃO SOCIAL
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (PMARHCS)
Em reunião de câmara de 07 de fevereiro foi aprovado a proposta de intervenção nas seguintes habitações:
Serpa – Rua Boninal de Fora, nº 63
Vale de Vargo – Rua dos Cravos, nº 7
As intervenções serão ao nível da cobertura, paredes exteriores, ventilação natural e construção de acesso à casa de banho por 
se encontrarem no quintal. A comparticipação da Autarquia será a 100% do valor das obras, atendendo que os requerentes estão 
posicionados no escalão A, de acordo com os rendimentos que auferem e conforme estipulado no regulamento do referido 
programa.

Foram também feitos acompanhamentos aos processos em curso nas seguintes localidades do concelho:
Santa Iria – 2 processos
Serpa – 8 processos
Brinches – 1 processo
Vila Verde de Ficalho – 1 processo
Vale de Vargo – 2 processos

Teleassistência Domiciliária
Ao longo do mês foi efetuado o acompanhamento técnico aos utentes com equipamentos instalados, nas diversas localidades do 
concelho:
A-do-Pinto – 2 utentes
Serpa – 5 utentes
Vale de Vargo – 3 utentes
Vales Mortos – 1 utente
Vila Nova de S. Bento – 1 utente
Vila Verde de Ficalho – 2 utentes
Santa Iria – 1 utente

Academia Sénior
No dia 9 de fevereiro realizou-se um baile mascaras para assinalar o Carnaval. Foram assim, proporcionados momentos de 
confraternização com a recreação dos bailes de Veneza.
De 23 a 25 de fevereiro, participação na Feira do Queijo com um stand de exposição dos trabalhos realizados pelos alunos.

Loja Social de Serpa
Neste mês foram feitos 32 atendimentos e fornecidas 194 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar).

CONTENTORES SOLIDÁRIOS 
Recolha de roupa, calçado e brinquedos usados. De acordo com informação da Ultriplo (entidade responsável pela gestão dos 
mesmos) durante este período foram recolhidas as seguintes quantidades:

Recolhas Quantidade Reutilização Reciclagem Aterro

Roupa 1128,75Kg 733,69Kg 338,63Kg 56,44Kg

Calçado 150,50Kg 97,83Kg 49,67Kg 3,01Kg

Brinquedos 60,20Kg 52,37Kg 6,02Kg 1,81Kg

Livros 45,15Kg 6,77Kg 38,38Kg -

Outros 120,40Kg 78,26Kg 36,12Kg 6,02Kg

Total 1505Kg 968,92Kg 468,82Kg 67,27Kg
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EDUCAÇÃO

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Pré-escolar 
No mês de FEVEREIRO beneficiaram deste programa:

Valência / local Serpa V a l e s 
Mortos Pias Vila Nova S. Bento V. V. Ficalho

F o r n e c i m e n t o 
Refeições 49 crianças 10 crianças 16 

crianças 15 crianças 10 crianças

P r o l o n g a m e n t o 
Horário 50 crianças 8 crianças 12 

crianças 19  crianças 9 crianças

O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.567,04 € com os seguintes 
valores correspondentes:

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento V.V. Ficalho*

1.249,92 € 265,44 € 436,80 € 384,72 € 230,16 €

* Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho

Para a execução destas duas valências estão envolvidas 11 funcionárias, (8 em regime de contrato de trabalho e 1 efetiva, 1 POC, 
1 protocolada com Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho). 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – 1.º Ciclo
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante o mês de FEVEREIRO, 
a autarquia teve um custo de 4.112,57 € distribuído da seguinte forma:

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento

1.710,06 € 302,43 € 1.354,96 € 745,12 €

Transportes Escolares
Neste mês, o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 332 alunos e a 65 alunos nos circuitos especiais (transporte de 
alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias – 19 e de aluguer - 46), com um custo de:
	 Rodoviária: 20.222,59€
	 Viaturas de aluguer: 6.599,69€

OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS
CONSELHOS GERAIS DE ESCOLAS
• No dia 21 de fevereiro pelas 18.00h, realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento n.º 2 de Escolas de Serpa, 

no espaço da Escola Secundária. A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Tomada de Posse dos elementos do Conselho Geral
2. Coaptação de individualidades ou escolha de instituições e organizações, a integrar o Conselho Geral, de acordo com o 

Ponto 5 do Artigo 14.º e Ponto 7 do Artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 137/2012.
3. Outros assuntos
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O Conselho elegeu (em voto secreto) as seguintes entidades a convidar para integrarem o Conselho Geral: Centro de Saúde de 
Serpa; Caixa de Crédito Agrícola e GNR.
Em representação da Câmara Municipal de Serpa participaram na reunião as Vereadoras Odete Borralho e Paula Pais e a 
Técnica Isabel Pacheco.

Apoio ao Curso PIEF – Escola Básica Integrada de Pias
Cedência de transporte no dia 28 de fevereiro para os alunos e professor que integram o Curso PIEF a funcionar na Escola 
Básica Integrada de Pias, para realização de uma visita de estudo ao Campeonato Nacional das Profissões, na Quinta de Santo 
António, em Beja.

Apoio Projeto Parlamento dos Jovens
Dia 28 de fevereiro – transporte de alunos da EB 2, 3 Abade Correia da Serra para participação no Projeto Parlamento dos 
Jovens, que decorreu na Delegação de Beja do Instituto Português da Juventude.

Apoio ao Desporto Escolar
Foi cedido o autocarro para os alunos dos Agrupamentos nº 1 e 2 de Serpa participarem em atividades do desporto escolar nas 
seguintes datas e localidades:
• Dia 21 de Fevereiro – Serpa/Pias;
• Dia 28 de Fevereiro – Pias/Barrancos

Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar no Concelho de Serpa
Visitas de Estudo
Na sequência da apresentação pelo Município da Candidatura ao Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar, no âmbito do 
Programa Operacional do Alentejo 2014-2020 (Alentejo 2020) está contemplado o Programa de Apoio à Realização de Visitas de 
Estudo para os alunos do nosso concelho, pelo que durante o mês de fevereiro foram apoiadas as seguintes visitas:

Data Escola Itinerário
01/02 EB 2,3 Abade Correia Serra Serpa Lisboa (Lisbon Story Centre)
01/02 EB1 Vales Mortos Serpa (Castelo e Museu Arqueológico)
02/02 EB1 Vale Vargo Lisboa (Teatro Politeama

06/02
EBI de Pias   
EB 2,3 Abade Correia Serra Serpa

Lisboa (Templos Sagrados)

06/02 Escola Profissional de Serpa Lisboa (Universidade de Medicina 
Veterinária de Lisboa)

06/02 EB 2,3 Vila Nova S. Bento Lisboa (Teatro Vicentino)
08/02 EB 2,3 Abade Correia Serra Serpa Lisboa (Lisbon Story Centre)
15/02 EBI Pias Lousal (Centro de Ciência Viva)
16/02 EB1 A-do-Pinto Serpa (Biblioteca Municipal)

22/02
EB 2,3 Vila Nova S. Bento  
Escola Secundária Serpa

Sintra (News Museum)

23/02 EB1 Brinches Lisboa (Teatro Politeama)
23/02 EB1 A-do-Pinto Serpa (Feira do Queijo)
23/02 EB1 Pias Serpa (Feira do Queijo)
23/02 EB1 Vale Vargo Serpa (Feira do Queijo)
23/02 EB1 Serpa Serpa (Feira do Queijo)
28/02 Escola Secundária Serpa Sintra (Roteiro Queirosiano)
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Projeto Cante nas Escolas
O referido projeto também está contemplado na candidatura de Combate ao Insucesso Escolar, como promotor da melhoria 
do sucesso educativo e numa perspetiva de complementaridade, pelo que foi dado continuidade ao mesmo junto dos alunos 
do 3º e 4º ano do ensino básico. Neste momento, estão a usufruir deste ensino 215 crianças:
 - 90 em Serpa
- 36 em Pias
- 14 em Brinches
- 11 em Vale de Vargo
- 8 em Vales Mortos
- 37 em Vila Nova de S. Bento
- 13 em Vila Verde Ficalho
- 6 em A-do-Pinto

Projeto Também Quero…Ler 
Integrada na Candidatura de Combate ao Insucesso Escolar no Concelho de Serpa, a atividade Também Quero …Ler é promotora 
do livro e da leitura e é desenvolvida junto de todas as crianças que frequentam o Pré-escolar Público do Concelho. Esta 
atividade conta com a afetação de 2 recursos humanos e orientação técnica por parte da Biblioteca Municipal Abade Correia 
da Serra. Iniciou em 28 de fevereiro e decorrerá até final do ano letivo com intervenção semanal em todos os grupos.

Espaço Internet de Serpa
Durante este mês foram registados 84 utilizadores com as seguintes nacionalidade:
78 Visitantes de Portugal,
 4 Visitantes da Espanha,
 2 Visitantes da França

É prestado o seguinte apoio aos utilizadores: 
•  Apoio a 11 utentes na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação
•  Apoio a 7 utentes para obtenção de Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo)
•  Apoio a 22 utentes na validação das faturas no Portal das Finanças
•  Apoio a 24 utentes para a comunicação do agregado familiar no Portal das Finanças - Até 15 de fevereiro os contribuintes de 
IRS devem consultar e atualizar os dados relativos à composição do agregado familiar e outros elementos pessoais relevantes.
•  Apoio a 8 utentes no acesso ao IUC .NET (Liquidação de Imposto Único de Circulação)
•  Apoio a 12 utentes no ao acesso / utilização Sites Institucionais, institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, 
politica, trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças, etc..
•  Apoio a 7 utentes na pesquisa para procura de emprego/ Formação através da Internet
•  Apoio a 6 utentes na pesquisa / Compras/ Pagamentos on-line
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS 
                                                                                         
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
Em Curso
• Parque de campismo de Serpa
• Infraestruturas da Zona Sul de Serpa
• Manutenção de arruamento em calçada
• Manutenção de equipamentos municipais- Pintura da biblioteca de Serpa 
• Jardim de Brinches
• Requalificação do aceso ao cemitério de Pias
• Reparação de Infraestruturas Pluviais no cruzamento da EN 255 com a Rua Vasco da Gama em Pias

Concluídas
• Reparações no Centro de Saúde de Pias
• Infraestruturas de telecomunicações da ZAE de Pias

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS
TRABALHOS CONCLUIDOS
• - Trabalhos de terraplanagem no Parque 2 em Serpa 
• - Transporte de resíduos para a Resialentejo 
• - Aplicação de asfalto frio em pequenos remendos em Serpa 
• - Trabalhos de limpeza, corte de ervas e terraplanagem na envolvente da Feira do Queijo em Serpa 
• - Reparação do caminho de acesso à E.T.A.R. em Vales Mortos 
• - Apoio à montagem da Feira do Queijo em Serpa 
• - Reparação de caminho no Almarge em Serpa 

TRABALHOS EM CURSO
• - Reparação de caminhos em A-do-Pinto 
• - Reparação de caminhos na zona de S. Iria até à Vendinha 

TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS
• - Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo) 
• - Limpeza de bermas e valetas no CM 522 (entre Vila Verde de Ficalho e a EM 519) 
• - Limpeza de entulho na ZAE de Pias 
• - Quebra e transporte de pedra para a Central de Britagem em Vila Verde de Ficalho 
• - Limpeza de valetas e bermas na EM 514 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO

Atividades realizadas:
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA (CSO) DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
- Intervenção no Caneiro da EN 255 com a Rua Vasco da Gama em Pias

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA (CSO) DE EMPREITADA:
- Obra de Construção da ETAR de A-do-pinto
- Obra de Requalificação do Jardim Municipal 
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- Obra de requalificação da Rua da Ladeira, em Serpa
- Obra de Remodelação dos Edifícios e área Exterior da Escola Primária e Pré-Primária de Brinches.
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa.
- Obra de Conservação na Torre do Relógio em Serpa
- Obra de Reparação do Pavimento betuminoso na EM 522
- Obra de Fresagem e pavimentação de 2 Arruamentos em Serpa
- Obra de Remodelação e Ampliação de PH em Vales Mortos

EXECUÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM PROJETO:
- PSS da Emp. de trabalhos Complementares no Jardim de Serpa
- PSS da Emp. De Infraestruturas elétricas e ITUR do Loteamento Moinho de Vento em Serpa
- PSS da Emp de Requalificação da ETAR de Vales Mortos

PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS
- Feira do Queijo
- Festas da Páscoa 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO
- Elaboração de MAP’s para a Musibéria
- Correção de MAP’s da Creche
- Formação aos Professores e Auxiliares
- Acompanhamento de manutenção e execução de cadastro de extintores de todos os edifícios camarários.
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DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Designação
EXPOSIÇÃO “O LAGARTO” DE JOSÉ FRANCISCO BORGES
Período de execução
De 19 de janeiro a 10 de fevereiro
Desenvolvimento
Exposição composta por 20 painéis com digitalizações das xilogravuras de José Borges e texto de José Saramago.
O LAGARTO é um conto breve incluído em “A Bagagem do Viajante” (1973), volume que reuniu as crónicas escritas por José 
Saramago para o diário “A Capital” e para o semanário “Jornal do Fundão” durante os anos de 1971 e 1972. A história narra o 
aparecimento, no Chiado, de um misterioso lagarto, cuja presença surpreende os transeuntes e mobiliza os bombeiros, o exército 
e a aviação. Em 2016, foi lançado em Portugal e no Brasil o livro com o texto de José Saramago e as ilustrações, originalmente em 
xilogravura, do artista popular brasileiro J. Borges. 
JOSÉ FRANCISCO BORGES Nasceu em Bezerros (Pernambuco, Brasil) em 1935. Aos 20 anos começou a vender cordéis nas feiras. 
Em 1964 assinou o seu primeiro trabalho autoral. Tornou-se gravurista para ilustrar os cordéis que produzia. Durante a vida 
escreveu algumas centenas de cordéis. Ilustrou o livro As palavras Andantes, de Eduardo Galeano, e expôs o seu trabalho em vários 
lugares do mundo, entre eles EUA, Suíça, França, Alemanha, Venezuela, Itália e Cuba. Em 2006 recebeu o título de Patrimônio 
Vivo de Pernambuco, outorgado pelo Governo do Estado. Atualmente vive na sua cidade natal, num local que foi transformado 
num espaço artístico, o Memorial J. Borges, onde ensina a arte da xilogravura aos mais novos.

Designação 
CONTARELOS
Período de execução
Dias 6, 20 e 27
Desenvolvimento 
Animações de leitura 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 106 participações.
Esta data comemorativa internacional marca a entrada em vigor do “Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos da 
Criança relativo ao Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados”, que passou a vigorar em 12 de fevereiro de 2002, e que 
havia sido adotado pela Assembleia Geral da Nações Unidas em maio de 2000, contando atualmente com assinaturas de mais de 
100 nações diferentes.

Designação
SESSÃO DE COMEMORATIVA DA CERTIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA NA REDE 
DE BIBLIOTECAS ASSOCIADAS À COMISSÂO NACIONAL DA UNESCO. 
Período de execução
Dia 17
Desenvolvimento
O Município de Serpa e a Comissão Nacional da UNESCO realizaram, numa cerimónia conjunta, a sessão comemorativa de 
entrega do certificado e do descerramento de placa alusiva à integração da Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra na 
Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da UNESCO. Na sessão intervieram Tomé Pires, Presidente da autarquia, 
Fátima Claudino, representante da Comissão Nacional da UNESCO e Nuno Bentes, Bibliotecário. A sessão contou ainda com a 
participação de crianças que integram o Projeto Cante nas Escolas, coordenadas pelo músico Pedro Mestre. Após a entrega oficial 
do certificado, procedeu-se ao descerramento da placa.
Esta certificação proclama a confiança que a Comissão Nacional da UNESCO deposita no trabalho desenvolvido pela Biblioteca 
Municipal de Serpa, enquanto força viva para a educação, cultura e informação e como agente essencial para a promoção da paz 
e do bem-estar social. Esta certificação é um incentivo ao desenvolvimento do projeto cultural da Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra que se torna assim, uma das cerca de 30 bibliotecas em Portugal e 500 a nível mundial a receber esta distinção 
da UNESCO.
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Designação
GOMOS DE TANGERINA
Período de execução
Dia 24
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.
Nesta sessão, que contou com 18 participantes, houve lugar ao lançamento de um foguetão e fizemos chegar duas crianças à lua. 
O tema foi a perseverança.

DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

FEVEREIRO

Total de empréstimos por tipo de documento

CD-Áudio 6
DVD-Vídeo 126
Monografias 350
Total 482

Total de empréstimos por escalões etários

0-6 anos 38
7-9 anos 106
10-12 anos 15
13-16 anos 14
17-20 anos 13
21-35 anos 59
36-50 anos 130
51-65 anos 67
> 66 anos 40
Total 482

Total de novos utilizadores inscritos 7

Total de empréstimos através do EIB 23

Total de sessões nos computadores 233

Total vistas para consulta de jornais e revistas 121

CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

Designação 
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
Desenvolvimento
BAAL 17 (Montagens e ensaios nova produção teatral “Apareceu a Margarida”) l Cineteatro de Serpa, dias 1 a 28
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OUTRAS INICIATIVAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Designação
XVI FEIRA DO QUEIJO DO ALENTEJO
Período de execução 
Dias 23, 24 e 25
Local
Parque de Feiras e Exposições
Desenvolvimento 
O programa de animação musical da Feira visa enriquecer o programa geral do certame e proporcionar aos visitantes momentos 
de convívio e de lazer.
Nos três dias do evento, a animação circulante esteve a cargo da Companhia “Encerrado para Obras”, com os projetos “Da Cruz 
One Man Band” e “A Chiclateira”, e realizaram-se encontros e desfiles de grupos corais alentejanos. Destacam-se os concertos 
das bandas Fiesta Lusa, na sexta-feira, e Oitentamente, no sábado, e do grupo Os Alentejanos, no domingo. Nas madrugadas de 
sábado e domingo não faltaram ainda as sessões de DJ.

DESPORTO
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, 
ginástica e boccia.
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica.
À data, o programa conta com 375 pessoas inscritas, 49 do sexo masculino e 326 do sexo feminino. A média de idades é de 68 
anos.
O número de inscrições por localidade é o seguinte:

Localidade Total Feminino Masculino
Serpa 116 91 25
Brinches 26 22 4
Vila Verde de Ficalho 41 36 5
Vila Nova de S. Bento 45 42 3
Vale de Vargo 31 30 1
A-do-Pinto 7 7 0
Santa Iria 21 20 1
Vales Mortos 51 43 8
Pias 37 35 2
Total 375 326 49

O número de participantes por modalidade é o seguinte:

Ginástica 288
Hidroginástica 316
Boccia 128



 | 17

Frequência das aulas de Ginástica e Hidroginástica no mês de janeiro:

Localidade GINÁSTICA
N.º participantes

N.º aulas Média 
frequência

HIDROGINÁSTICA
N.º participantes

N.º aulas Média frequên-
cia

Serpa 95 3 32 181 12 15
Vila Nova de S. 
Bento

66 4 17 75 7 11

Brinches 58 4 15 35 4 9
Vila Verde de 
Ficalho

49 4 12 44 3 15

Pias 54 4 14 43 4 11
Vale de Vargo 54 4 14 40 4 10
Vales Mortos 62 4 16 55 4 14
A-do-Pinto 18 4 5 11 3 4
Santa-Iria 54 4 14 49 4 12
Total 510 35 15 533 45 12

Na ginástica, o projeto ATIVO (projeto para os + seniores e/ou participantes com especificidades na abordagem a realizar) conta 
com 29 inscritos, com a seguinte distribuição por localidade:
Pias – 3  
Brinches – 1
Serpa – 7 
Vales Mortos – 10
Vila Verde de Ficalho – 6 (3 utentes do Centro Social S. Jorge e Sra. das Pazes)
 Vila Nova S. Bento – 1
Vale de Vargo – 1

Frequência das aulas de Boccia no mês de fevereiro:

Localidade N.º aulas Nº de 
participantes

Média 
frequência

Serpa 8 52 7
Vila Nova de S. Bento 4 22 6
Brinches 4 32 8
Vila Verde de Ficalho 3 15 5
Pias 4 14 4
Vale de Vargo 4 14 4
Vales Mortos 4 38 10
Santa Iria 4 22 6
Total 35 209 6

Designação
GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS
Desenvolvimento
A gestão das instalações desportivas e piscinas municipais compreende a coordenação dos recursos humanos da autarquia, a 
elaboração de horários de utilização, a manutenção dos espaços/equipamentos, a gestão dos bens materiais afetos e a relação 
com o público. 
A utilização destes equipamentos é diária, com resposta às solicitações das associações/clubes e agrupamentos escolares que 
utilizam os espaços.  
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Número de utilizações:

EQUIPAMENTOS Utilizações

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão 1648

Parque Desportivo de Serpa 1458

Piscina Coberta de Serpa 1475

Designação
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
Período de execução 
Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa l 5.ª feira, Vales Mortos l 6.ª feira, Vila Nova de S. 
Bento)
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa)

Local
Freguesias do concelho
Desenvolvimento
Aulas de atividade física desportiva (AFD) e de adaptação ao meio aquático (AMA) para alunos do pré-escolar.

Localidade Participantes Aulas Valores participação
Previstos Efetivos Média %

Serpa AFD 200 123 4 31 62
Serpa AMA 176 64 4 16 36
Pias 33 28 3 9 85
V. V. Ficalho 27 22 3 7 82
Vales Mortos 32 29 4 7 91
V. N. S. Bento 48 29 3 9 60
Total 516 295 21 14 57

Designação
VAMOS CONHECER O CONCELHO A PÉ – DE VILA NOVA  A  A-DO-PINTO
Período de execução
Dia 4
Local
Vila Nova de S. Bento e A-do-Pinto
Desenvolvimento
A Câmara Municipal de Serpa tem definido um programa anual de caminhadas, designado “Vamos conhecer o concelho… a pé”, 
que visa contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis.
A caminhada do dia 4 teve um percurso com 10 quilómetros. Participaram cerca de 69 pessoas.
No final, realizou-se um almoço convívio no Salão Polivalente de A-do-Pinto.
Esta atividade contou com o apoio das Juntas de Freguesia, que disponibilizaram transportes, receberam inscrições e divulgaram 
a iniciativa.
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS
Designação
ENCONTRO DE KARATÉ
Período de execução
Dia 11
Local
Santa Iria
Desenvolvimento
Encontro de karaté com a participação de 65 atletas das escolas de Sines, Baleizão e Vila Nova de São Bento. A atividade, 
organizada pela Escola de Karaté de Vila Nova de São Bento eo Instituto Shotokan KaratéDo de Setúbal, contou com o apoio do 
Município de Serpa.

Designação
III TRAIL RIBEIRA DE LIMAS
Período de execução
Dia 11
Local
Santa Iria
Desenvolvimento
Iniciativa de corrida (15 e 25 quilómetros) e caminhada (8 quilómetros) realizada em Santa Iria com 355 participantes.
A atividade, organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, teve o apoio do Município de Serpa.

Designação
POSTURA CORRETA E MOCHILA EQUILIBRADA
Período de execução
Dias 16 e 20
Local
Vila Nova de S. Bento e Pias
Desenvolvimento
Atividade realizada no âmbito dos Projetos de Promoção e Educação para a Saúde (PES) em meio escolar.
A Equipa de Saúde Escolar (Centro de Saúde) em conjunto com os PES dos Agrupamentos n.º 1 e 2 e técnicos da autarquia elaborou 
o Plano Anual de Saúde Escolar correspondente ao ano letivo 2017-2018. Este plano destina-se a toda a comunidade escolar, 
abrangendo os alunos desde o pré-escolar até ao Ensino Secundário, pessoal docente e não docente, pais/encarregados de 
educação e outros profissionais, de formar a contribuir para a promoção de literacia em saúde. Optou-se por enfatizar a temática 
de estilos de vida saudáveis, nomeadamente, “Educação para a Alimentação”, “Educação Oral”, “Educação para a Sexualidade”, 
“Educação Postural” e “Prevenção do Consumo de Substâncias Lícitas e Ilícitas”.
No âmbito da “Educação Postural”, a atividade “Postura correta e mochila equilibrada” visa promover hábitos posturais corretos, 
mais especificamente capacitar os alunos de conhecimentos sobre anatomofisiologia da coluna vertebral, promover a educação 
postural-postura sentada e transporte da mochila e capacitar os alunos de exercícios de atividade física/relaxamento. A atividade, 
dirigida a cerca de 150 alunos, maioritariamente do 4.º ano do 1.º Ciclo dos Agrupamentos n.º 1 e 2 de Serpa, é dinamizada por 
uma enfermeira da Equipa de Saúde Escolar, uma fisioterapeuta e um técnico de desporto do Município.
A atividade integrou a apresentação de um filme sobre anatomofisiologia e sobre a coluna vertebral, exercícios de exemplificação 
de postura correta e de transporte da mochila e exercícios de relaxamento e força muscular.

As sessões decorreram ao longo do mês de fevereiro nas seguintes localidades:

Localidade Dia N.º de alunos
Vila Nova de S. Bento 16 4.º ano – 18 alunos
Pias 20 4.º ano – 19 alunos
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Designação
RAFTING NO GUADIANA
Período de execução
Dia 24
Local
Serpa – Brinches – Rio Guadiana – Serpa
Desenvolvimento
Evento realizado em parceria entre o Município de Serpa e a WIND – Centro de Atividades de Montanha, no âmbito da Feira do 
Queijo, e que constou de uma descida do Rio Guadiana, com passagem pelos rápidos/moinhos (Rafting), em barcos próprios para 
o efeito. A descida teve aproximadamente 8 quilómetros e contou com 22 participantes.]

Designação
VI PASSEIO DE BTT “ROTA DO QUEIJO 2018
Período de execução
Dia 25
Local
Serpa – Concelho
Desenvolvimento
Evento realizado em parceria com o BTT Luso, no âmbito da Feira do Queijo, e que constou de um passeio de aproximadamente 
25 quilómetros e outro de 50 quilómetros.
Houve um total de 45 participantes, sendo que 8 participaram no percurso curto e 33 no percurso longo.
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TURISMO E PATRIMÓNIO
- Serpa Terra Forte . Promoção
Acompanhamento do desenvolvimento da Candidatura conjunta CMS/ADPM após a sua aprovação (01.02.2017). Reuniões de 
trabalho, pesquisa, recolha e compilação de informação, etc.

- Atividade 1 - Criação de plataformas web e mobile com rotas temáticas e realidade aumentada
1.1. Aquisição de serviços para impressão dos Postais de realidade aumentada para o stand (ajuste direto);
1.2. Garantia de funcionalidade do equipamento multimédia, com apoio técnico especializado no Stand, com participação em 3 
feiras (FITUR, Feira do Queijo e BTL);
1.3. Recolha e envio de ficheiros de modas representativas dos grupos corais para o ponto notável “Cante Alentejano”

Atividade 2 - Participação em feiras e eventos promocionais 
2.1 Aquisição de Equipamento Informático e Multimédia para Stand promocional;
2.2 Seleção e validação dos painéis na dupla face das estruturas autoportantes, na utilização do stand em ilha;
2.3 Desdobráveis promocionais - N.º de exemplares a distribuir nas feiras;
2.4 Participação na FITUR (Feira Internacional de Turismo de Madrid), incluída na candidatura:
2.4.1Resolução de diversas questões logísticas comunicadas pela Ecosapiens e AROMNI  (segurança dos equipamentos, 
funcionalidade dos smartphones, óculos RV, ecrã);
2.4.2 proposta para brindes promocionais de Serpa Terra Forte para ofertas no stand da FITUR (canetas, pins, sacos...);
2.4.3 Constituição de pasta com informação pertinente para apoio aos promotores que efetuam o atendimento no stand;
2.4.4 Seleção e envio de vídeos promocionais para o stand;
2.4.5 Acompanhamento da gestão de convites profissionais e para público;
2.4.6 Acompanhamento da campanha de comunicação responsabilidade da ADPM (validação de conteúdos em notas de 
imprensa);
2.5 Participação na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), incluída na candidatura:
2.5.1 Proposta para organização de eventos no stand da feira de turismo BTL 2018;
2.5.2 Análise de solicitações para publicidade com propostas comerciais;
2.5.3 Acompanhamento da gestão de convites profissionais e para o público em geral;
2.5.4 Identificação de cartões livre-trânsito;
2.5.5 Acompanhamento da campanha de comunicação responsabilidade da ADPM (validação de conteúdos em notas de 
imprensa).

Atividade 3 - Organização de Fam e Media Trips   
3.1. Elaboração do caderno de encargos para aquisição de serviços especializados na organização e operacionalização de fam 
e press trips (visitas educacionais para jornalistas, vloguers, blogers e outros opinion makers) para que possam viver a experiência 
do destino turístico Serpa, tendo como objectivo dar a conhecer o nosso produto turístico fomentando a sua inclusão na oferta 
turística dos seus clientes/leitores.

• Participação na Feira do Queijo, certame fora da candidatura 
- Aquisição de transporte, montagem e desmontagem do stand (ajuste direto);
- Elaboração de propostas de layout do stand em 36m2 (painéis dupla face);
- Requisitos de ligação elétrica ao espaço do stand;
- Constituição de equipa interna para Montagem e Desmontagem do Stand, de forma a garantir a autonomia futura;
- Constituição de equipa interna para Atendimento em stand

• Participação na Feira do Queijo, certame fora da candidatura 
- Aquisição de transporte, montagem e desmontagem do stand (ajuste direto);
- Elaboração de propostas de layout do stand em 36m2 (painéis dupla face);
- Requisitos de ligação
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• Dois percursos pedestres para o concelho de Serpa 
- Acompanhamento do ajuste direto 101/2017 - Reuniões de trabalho e entrega pela Allgreen - Alentejo Wonders do projeto geral 
e do percurso PR4 - Rota do Montado, composto por dossier técnico, e imagens de Painel e Tríptico. Já deu entrada nas entidades 
oficiais para aprovação e posterior homologação, encontra-se em análise interna.

• Projeto de Reabilitação e Reforço estrutural de Edifícios localizados na Rua dos Quartéis, N.ºs 30/34 em Serpa (contíguos 
à Casa do Cante)

- Acompanhamento do ajuste direto 87/2017 - Foi entregue pelo Atelier 405 as fases de levantamento do edificado e entrega do 
Programa Base.

• Galeria Municipal de Arte Contemporânea
- Na execução do ajuste direto n.º 31/2017 adjudicado a Artinvento está previsto que a escolha do mobiliário da área de receção 
da GMAC seja aprovada pelo município. Foram apontadas algumas alternativas às propostas.

• Pedido da Comissão Nacional da UNESCO - 3 ou 4 fotografias do Cante Alentejano para integrar exposição sobre o 
património cultural imaterial

Efetuada pesquisas em conjunto com o GICI e também nas bases de dados recentemente constituídas aquando da seleção de 
fotos para o Stand e desdobráveis promocionais do território de Serpa. Foram efetuados melhoramentos na luminosidade de 
algumas fotos, e enviado por email as 4 fotografias selecionadas com legendas de enquadramento e créditos associados.

• Museu Municipal de Etnografia 
Finalização e entrega do trabalho sobre a descrição do Conceito da atual exposição do Museu  de Etnografia (trata-se de um 
capitulo complementar ao Caderno de Condições Técnicas – Obra M.E.- 2018;
Paralelamente tem sido assegurado o serviço de abertura e atendimento no Museu Municipal de Etnografia;

• Cortejo Histórico e Etnográfico 
Reuniões periódicas sobre cortejo e desenvolvimentos das ações solicitadas superiormente, incluindo a deslocação a Viana do 
Castelo – recolha dos trajes históricos, e sua organização em quadros no Núcleo de Trajes;
Levantamento das necessidades, aquisição de tecidos, acessórios, reunião com coordenador da Academia Sénior sobre a execução 
de peças de vestuário. Acompanhamento do processo.

• Colóquios 
- Organização do colóquio “O Queijo em Serpa: 5000 anos de tradição”, realizado a 17 de fevereiro;

• Rubrica “Peça do mês” 
Apoio e acompanhamento à equipa de investigação do projeto sobre “Las fortificaciones de la Sierra de Aracena Y Picos de 
Aroche”;
Apoio à equipa de investigação do projeto “Plantas de recintos de fossos e cosmologias neolíticas: uma abordagem paisagística, 
arqueastronómica e geofísica – 2”;
Apoio à candidatura do projeto “Arte-Factos” à DGArtes;
Apoio à DRCAlentejo no âmbito de pedido de informações sobre Sítios Arqueológicos e Valores Patrimoniais do Concelho de 
Serpa na área do Parque Natural do Vale do Guadiana;
Acompanhamento do processo de edição das Actas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular;
Apoio à DRCAlentejo na organização da exposição “Um novo brilho: A Idade do Bronze”;
Apoio ao Festival Terras sem Sombra no âmbito de acção de biodiversidade e património;
Apoio à produção do programa “A Fé dos Homens” da RTP2 sobre vestígios paleocristãos de Serpa;  
Resposta a inquérito “Guia Arqueológico da Península Ibérica – Portugal”.

• Candidaturas 
Elaboração de candidatura ao projeto “FORTours II” no âmbito do programa operativo POCTEP (2014-2020): Interreg V-A. 
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• Divulgação 
Redação e apoio à elaboração de notas de imprensa e textos de divulgação sobre património histórico:
- Apoio à investigação – Arqueologia, Projeto CIL II;
- Apoio à investigação – Património Histórico, Projeto Atalaias;
- Colóquio “O Queijo em Serpa: 5000 anos de tradição”;
- Dia Internacional da Mulher: Ara votiva de mármore. Época Romana. Museu Arqueológico de Vila Verde de Ficalho;
- 2º Aniversário do Museu Municipal de Arqueologia;
- Reabilitação da Cidade das Rosas;
- Colóquio “A Reconquista Cristão Entre Tejo e Guadiana”;
- Entrevista ao Diário do Alentejo sobre o Colóquio “O Queijo em Serpa: 5000 anos de tradição”;
- Entrevista ao Público sobre a reabilitação da Cidade das Rosas.

• Ano Europeu do Património Cultural  

- Gestão do carregamento de atividades na plataforma online do Ano Europeu do Património Cultural. 

NÚMERO DE VISITANTES OU UTENTES DOS EQUIPAMENTOS 
Fevereiro 2018

Portugueses Estrangeiros Total
Castelo 1524 872 2396
Museu de Arqueologia 643 265 908
Museu de Etnografia 327 138 465
Parque de Campismo 55 84 139
Posto de Turismo 232 480 712
Visitas Guiadas 71 0 71
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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
Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) http://pt.calameo.com/publish/books/

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.º 158 E AGENDA CULTURAL MARÇO 2018
•	 Elaboração de conteúdos e imagens 
•	 Paginação e preparação para gráfica
•	 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica 
•	 Distribuição nos diretórios 
•	 Conversão de ficheiros para o formato jpeg, carregamentos e colocação online 
•	 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs 
•	 Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), Turismo Alentejo, Agenda Cultural e 

mailing 
•	 Produção e colocação de agenda em MUPIs
•	 Newsletter

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
•	 Mupis agenda c/ impressão plotter 
•	 Cartaz Gomos de Tangerina
•	 Cartaz e convite para a Sessão Comemorativa da UNESCO 
•	 Registo fotográfico Sessão Comemorativa da UNESCO
•	 Cartaz e convite Apresentação de livro + impressões em plotter

•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 

DESPORTO
•	 Cartaz da Caminhada “De Vila Nova de S. Bento a A-do-Pinto” 
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter  
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MERCADO MUNICIPAL
•	 Placas provisórias do mercado municipal de Serpa

SEMANA GASTRONÓMICA DO QUEIJO
Cartazes, folhetos, individuais/toalhetes
Expositores
Distribuição no Concelho
Carregamento e divulgação online (site e rede social)
Distribuição de cartazes
Newsletter 

FEIRA DO QUEIJO 2018
•	 Design Gráfico: Impressões tríptico Semana Gastronómica do queijo, tela espaço animal – concurso île de france – 

impressão em plotter, 2 telas Concurso Queijo, certificados Concurso Queijo, selos Concurso Queijo, marcadores provas 
Concurso Queijo, planta da Feira e impressões, mupi tasquinhas, mupi espaço multiusos, roll up com programa, cartões de 
expositor, cartões da organização, cartões das tasquinhas, cartões de estacionamento autorizado, cartões de livre transito, 
senhas de refeição, banner para a Planície, telas de oradores, faixas de estacionamento

•	 Notas de Imprensa
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Distribuição de cartazes e folhetos
•	 Newsletter 
•	 Registo fotográfico

PATRIMÓNIO E TURISMO
•	 Alterações desdobrável da ERT
•	 Alterações ao mapa da cidade
•	 Cartaz, convite e tela de oradores do Colóquio “O Queijo em Serpa, 5000 anos de tradição”
•	 Registo fotográfico
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE SÃO BENTO
•	 Proposta para placas de entrada da localidade

CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO
•	 Cartaz para as inscrições
•	 Banner facebook

ACADEMIA SÉNIOR
•	 Folheto e impressão

MÊS DO TEATRO
•	 Cartaz
•	 Mupis
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Nota de Imprensa
•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 



FESTIVAL DE TERRAS SEM SOMBRA
•	 Alteração ao Cartaz e bilhetes
•	 Impressão de folha de sala, cartazes e bilhetes
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Nota de Imprensa
•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 

NOVO SITE
•	 Carregamento e tratamento de conteúdos
•	 Migração de conteúdos

NOTAS DE IMPRENSA
•	 A Câmara Municipal de Serpa organizou no passado dia 17 de fevereiro, entre as 14h30 e as 18h15 na Casa de Cante, o 

colóquio “O Queijo em Serpa: 5000 anos de tradição”.
•	 A Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra de Serpa foi certificada como Membro da Rede de Bibliotecas Associadas 

UNESCO.  
•	 A Câmara Municipal de Serpa promoveu a 17ª edição da Feira do Queijo do Alentejo no Parque de Feiras e Exposições de 

Serpa. 
•	 A autarquia organizou o 4.º Concurso “O Melhor Queijo da Feira do Queijo” que teve lugar durante a Feira do Queijo do 

Alentejo e visa premiar queijos de elevada qualidade, contribuindo para a sua promoção e divulgação junto dos consumidores. 
•	 No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro (27 de março), a Câmara Municipal de Serpa, em parceria com 

Associações e Grupos de Teatro locais, regionais e nacionais, dedica o mês de março a esta arte milenar, com espetáculos 
para adultos, para a família e para o público infantil.

COMUNICADOS
•	 A Câmara Municipal de Serpa reuniu-se com a Infraestruturas de Portugal, IP, devido a uma rotura do pavimento numa das 

faixas de rodagem da EN 255, no cruzamento com a Rua Vasco da Gama em Pias. 
•	 A Câmara Municipal de Serpa informou os munícipes que, devido à higienização dos reservatórios de abastecimento de água 

pela empresa Águas Públicas do Alentejo, foi necessária a interrupção no fornecimento de água durante um determinado 
período de tempo nalgumas localidades.

DIVERSOS
•	 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.
•	 Design Gráfico: Arranjo de documentos e impressão de frontais do BTT de Vila Verde de Ficalho, Monofolha limpeza da 

floresta, paginação do relatório da Assembleia Municipal, publicidade para a revista Ambitur. 
•	 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de restauração, cafés e hotelaria do 

concelho.
•	 Reportagem fotográfica das obras no Concelho, Reuniões às freguesias e Carnaval. 
•	 Anúncios para a Ambitur e revista da Volta ao Alentejo
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
•	 Empreitadas: 
No mês de fevereiro não foi aberto qualquer procedimento de empreitadas de obras públicas.

Nº Designação Adjudicação Valor da 
Adjudicação Observações

Consulta 
Prévia 
2/2018

Empreitada de 
Construção da Estação 

de Tratamento de 
Águas Residuais de 

Vales Mortos

01-03-2018 - AGS - Ad-
ministração e Gestão de 
sistemas de Salubridade, 

S. A.

76.244,00€
Aguarda documentos de 

habilitação e aceitação da 
minuta do contrato

Consulta 
Prévia 
1/2018

Empreitada 
de Ferragem e 

Pavimentação de 2 
Arruamentos, em Serpa

27-02-2018 - 
Construções J. J. R. & 

Filhos, S. A.
32.999,99€

Aguarda documentos de 
habilitação e aceitação da 

minuta do contrato

Ajuste 
Direto 

33/2017

Empreitada de 
Intervenção no Edifício 
do Museu Etnográfico 

de Serpa

23-01-2018 
- Monumenta - 
Reabilitação do 

Edificado e Conservação 
de Património, Ldª

147.942,90€ Contrato nº 11/2018, 
assinado a 14-02-2018

•	 Fornecimentos/Serviços:

Nº Designação Adjudicação Valor da 
Adjudicação Observações

Ajuste 
Direto 
9/2018

Transporte de Efluente 
da ETAR de Vales Mortos

28-02-2018 - 
João Manuel 

Felício, 
Unipessoal, 

Ldª

20.000,00€
Aguarda documentos de 

habilitação e aceitação da 
minuta de contrato

Ajuste 
Direto 
8/2018

Aquisição de Serviços 
para o Transporte, 

Montagem e 
Desmontagem de Stand

21-02-2018 
- Shape - We 
Gather Ideas

5.380,00€ Concluído 

Ajuste 
Direto 
7/2018

Aquisição de Serviços de 
Manutenção E-paper e 

Sistema de Digitalização 
do Arquivo (X-Arq e 

Kapture)

22-02-2018 
- Mind - 
Software 

Multimédia 
e Industrial, 

S. A.

30.000,00€ Contrato nº 14/2018, 
assinado a 27-02-2018

Concurso 
Público 
6/2018

Aquisição de Betume 
Asfáltico a Granel 50/70

O procedimento encontra-se 
em análise de propostas

Consulta 
Prévia 
5/2018

Aquisição de Serviços 
Técnicos Especializados 

no âmbito do PMCIF 
- Priojeto "Também 

quero… Ler"

21-02-2018 - 
Telma Cristina 

Cardoso 
Saião Silva 

e Ermelinda 
Trindade 

Pepe

14.040,00 € e 
7.800,00 €

Contrato nº 15/2018, assinado 
a 27-02-2018 e aguarda 

assinatura do contrato do lote 
2
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Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registaram-se as seguintes alterações:

Nº Designação Adjudicação Valor da 
Adjudicação Observações

Consulta Prévia 
4/2018

Aquisição de Sacos de 
Cimento

27-02-2018 
- Francisco 

Póvoa & 
Helena, Ldª

10.584,00€
Aguarda documentos de 

habilitação e aceitação da 
minuta de contrato

Ajuste Direto 
3/2018

Aquisição de Serviços 
para a Produção 

Audiovisual para os 
Eventos

15-02-2018 - 
Videoplanos 
- Produções 
audiovisuais, 

Ldª

10.008,00€ Contrato nº 13/2018,
 assinado a 20-02-2018

Ajuste Direto 
2/2018

Aquisição de Serviços 
para Segurança/

Vigilância na Feira do 
Queijo de 2018

07-02-2018 
- P5 Profive 

- Serviços de 
Segurança, 

Ldª

6.700,00€ Concluído 

Ajusto Direto 
100/2017

Ajuste Direto para 
Manutenção dos 

Elevadores (Centro 
Escolar, Musibéria e 

Museu)

29-01-2018 
- Grupnor, 

elevadores de 
Portugal, Ldª

13.680,00€ Contrato nº 12/2018, 
assinado a 16-02-2018



 | 29

MARÇO
2018



30 | relatório de atividades . fevereiro / março 2018

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

SIMQ - Serviço de Informática. Modernização e Qualidade
• Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe 

• Acompanhamento e membros da equipa do projeto juntamente com o GICI;
• Análise da informação disponível no site atual com vista à sua passagem para o Site Autárquico; 
• Carregamento de conteúdos.

• Rede wireless – receção e análise de novas propostas.
• WIFI4EU – Enquadramento da candidatura no projeto existente de rede wireless do Município. 
• Sistema de backups e storage – Análise das propostas do procedimento.
• Sistema de Gestão de Faturação – acompanhamento do processo 
• Acompanhamento e gestão na abertura de procedimentos e na implementação de componentes que integram a candidatura 

da Modernização Administrativa.
• Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol -  acompanhamento do processo de implementação e inicio do processo 

para a renovação de software.
• Acompanhamento da candidatura Serpa Terra Forte - Promoção – Acompanhamento da criação gráfica e implementações 

web;
• Gestão do parque de comunicações do Município;
• Gestão do Parque informático do Município;
• Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços e munícipes;
• 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 – Atualizações para correções de erros; 
• Acompanhamento e gestão de backups do Município.
• Análise de serviços disponíveis ao nível de Regime Geral da Proteção de Dados (reuniões de apresentação de serviços e 

acompanhamento).
• Análise dos produtos de Antivírus com vista a sua futura renovação (kaspersky e instalação de nova versão e consola do 

antivírus existente).  
• Análise do espaço do cineteatro com vista a recolocação de serviços nas instalações – Rede estruturada e equipamento.
• Início do procedimento de renovação do serviço de comunicações eletrónicas em fibra ótica de todo o Município.
• Montagem de sala de imprensa no âmbito da Volta ao Alentejo.

SDE – Serviço de Desenvolvimento Estratégico: Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico
- Gestão dos processos relativos às ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa 
- Gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES 
- Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos;
- Gestão do processo de cedência de gabinetes do CADES;
- Entrega dos prémios da Campanha Feliz Natal com o Comércio Local (atividade em curso);
- Reunião de balanço da 17ª Feira do Queijo do Alentejo;
- Envio dos resultados da análise sensorial dos queijos do 4º Concurso de Queijo” aos produtores;
- Preparação das reuniões com o Senhor Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural ao abrigo do CCBIO e com 

a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural ao abrigo do CCBIO 
- Participação numa reunião em Lisboa, dia 28 de março, com o senhor Secretário da Agricultura e Alimentação, sobre questões 

à agricultura, inovação e transformação;
- Apresentação de proposta de realização de atividades no âmbito do CCBIO à DLBC Rota do Guadiana;
- Caracterização do setor económico do Queijo e apresentação de proposta de realização de Missão Empresarial à “Feira 

Internacional do Queijo de Trujillo”;
- Participação na reunião da comissão executiva da candidatura “Montado, paisagem cultural” a Património Imaterial da 

Humanidade, realizada em Évora a 22 de março, e entrega de relatório;
- Conclusão do processo de candidatura da certificação “tradicional.pt” dos Mangotes de Aldeia Nova.
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- Participação, em parceria com a AproSerpa, na Feira do Cogumelo em Paymogo, entre os dias 16 e 18 de março, onde foram 
expostos os principais eventos e produtos do concelho de Serpa, com uma degustação de produtos do Concelho; 

- Participação em reuniões de trabalho no âmbito dos projetos SIAC ( AGROMEG)

SDE – Serviço de Desenvolvimento Estratégico: Planos, Projetos e Candidaturas
- Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos.
- Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas
- Submissão de candidaturas:

- INTERREG V A- FORTours II- Fortificações de Fronteira- Fomento do turismo cultural transfronteiriço;
- INTERREG V A- CRETA- Criação de uma rede transfronteiriça de viveiros de empresas;
- PRID 2018 ( apoio ao clubes) - Pavilhão Carlos Pinhão; Parque Desportivo de Serpa; Parque Desportivo de Pias e Parque 

Desportivo de Vila Nova de S. Bento

Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020
Candidaturas Apresentadas e Aprovadas

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO

INVESTIMENTO 
TOTAL FEDER/FSE CMS PP 

Efetuados
FEDER 

Recebido
FEDER a 
Receber

Mercado Municipal 861.443,58 € 685.163,82 € 176.279,77 € 45.608,40 € 46.100,74 € 14.582,74 €

Jardim Municipal 519.699,59 € 410.178,68 € 109.520,92 € 372.777,41 € 298.925,30 € -0,00 €

Casa da Juventude 54.360,00 € 42.500,00 € 11.860,00 € 9.225,00 € 6.375,00 € - €

For Tours 100.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € - € - € - €

UADITURS II 93.333,33 € 70.000,00 € 23.333,33 € - € - € - €

Programa Específico 
de Modernização 
Administrativa do 
Município de Serpa

373.517,67 € 227.841,96 € 145.673,41 € 52.893,69 € 36.552,55 € - €

Valorização e Qualificação 
da Rede Museológica 
Municipal

667.685,82 € 461.408,90 € 206.276,92 € 102.808,32 € 55.533,89 € 15.512,50 €

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase I

167.281,63 € 129.151,59 € 38.130,04 € 123.659,34 € 78.559,00 € 17.557,75 €

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase II

194.191,61 € 99.832,41 € 94.359,20 € 8.503,10 € 2.087,59 € 1.153,50 €

Planos integrados e 
inovadores de combate ao 
abandono escolar

300.214,42 € 239.888,00 € 60.326,42 € - € - € - €

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - €

Passadiços do Pulo do 
Lobo

463.221,29 € 320.259,44 € 142.961,85 € - € - € - €

Serpa Terra Forte - 
Promoção

346.277,80 € 209.022,98 € 100.567,00 € 124.242,30 € 56.385,00 € 19.372,50 €



32 | relatório de atividades . fevereiro / março 2018

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - €

Serpa Acessível 182.625,00€ 164.362,50€ 18.262,5€ - € - € - €

Reabilitação e 
Modernização do Museu 
Municipal de Etnografia

166.222.25€ 141.288,91€ 24.933,34€ - € - € - €

TOTAL 4.476.585,82 € 3.398.850,13 € 1.207.267,84 € 839.717,56 € 589.740,38 € 68.178,99 €
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

- AÇÃO SOCIAL
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (PMARHCS)
Em reunião de câmara de 07 de março foi aprovado a proposta de intervenção na seguinte habitação:
Serpa – Rua das Varandas, nº 30
A intervenção será ao nível da cobertura, rebocos em paredes exteriores, construção de casa de banho e de cozinha, uma vez 
que a habitação não apresenta condições de habitabilidade, encontrando-se a cobertura em perigo de derrocada e inexistência 
de casa de banho e de cozinha. A comparticipação da Autarquia será a 100% do valor das obras, atendendo que os requerentes 
estão posicionados no escalão A, de acordo com os rendimentos que auferem e conforme estipulado no regulamento do referido 
programa.

Academia Sénior
• 8 de março – Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com a realização das seguintes atividades:
- Leitura de poemas
- Almoço convívio
- Sessão “A intimidade sem idade”
- Sessão “A Natureza Feminina – Direitos por Amor”
- Sessão de beleza “A Pele sem Idade”
- Chá dançante
- Distribuição de folheto sobre o Dia Internacional da Mulher: a história de uma luta com mais de um século.
• 20 de março – Lançamento do projeto REDIAS – Rede da Diáspora Serpense
• 21 de março – “Ao café, com pessoas em pessoa” ação desenvolvida sobre Fernando Pessoa e seus heterónimos.

Loja Social de Serpa
Neste mês foram feitos 31 atendimentos e fornecidas 197 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar).

NLI – Núcleo Local de Inserção
Participação na reunião técnica realizada no dia 2 de março, pelas 10h00, que decorreu nas instalações do Centro Local da 
Segurança Social, em Serpa, para avaliação e homologação de processos de Rendimento Social de Inserção - RSI.

- EDUCAÇÃO
 AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Pré-escolar 
No mês de março beneficiaram deste programa:

Valência / local Serpa V a l e s 
Mortos Pias Vila Nova S. 

Bento V. V. Ficalho

Fornecimento 
Refeições 49 crianças 10 crianças 16 

crianças 15 crianças 10 crianças

Prolongamento 
Horário 50 crianças 8 crianças 12 

crianças 19  crianças 9 crianças
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O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.588,88 € com os seguintes 
valores correspondentes:

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento V.V. Ficalho*

1.271,76 € 260,40 € 450,24 € 349,44 € 257,04 €

* Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho

Para a execução destas duas valências estão envolvidas 9 funcionárias, (7 em regime de contrato de trabalho e 1 efetiva,1 
protocolada com Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho). 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – 1.º Ciclo
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante o mês de março, a 
autarquia teve um custo de 3.724,97 € distribuído da seguinte forma:

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento

1.491,79 € 297,68 € 1.239,17 € 696,33 €

Transportes Escolares
Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 332 alunos, e a 64 alunos nos circuitos especiais (transporte de 
alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias – 18 e de aluguer - 46), com um custo de:
•	 Rodoviária: 20.202,50€
•	 Viaturas de aluguer:  6.714,86€

OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS

CONSELHOS GERAIS DE ESCOLAS
No dia 20 de março pelas 18.00h, realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento n.º 1 de Escolas de Serpa, no 
espaço da EB2,3 Abade Correia da Serra. A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto único - Orçamento Participativo
Em representação da Câmara Municipal de Serpa participaram na reunião a Vereadora Odete Borralho e a Técnica Isabel Pacheco.

Apoio ao Programa Eco-Escolas
No dia 1 de março pelas 14.00h, na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, realizou-se o Conselho Eco-Escolas, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 -Informações;
2 – Aprovação do Regulamento do Conselho Eco-Escolas para o ano letivo 2017/2018;
3 – Plano de Ação.
Em representação da Câmara Municipal de Serpa participou na reunião a Técnica Catarina Braga.

No dia 2 de março pelas 11,45h, na Escola Básica 2,3 de Vila Nova S, Bento, realizou-se o Conselho Eco-Escolas, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:
1 -Informações;
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2 – Plano de Ação;
3 – Preparação das atividades da “Rota pela Floresta” e do Dia Eco-Escolas
4- Apresentação do projeto dos alunos do Clube da Natureza “Novo galinheiro”
5 – Outros assuntos
Em representação da Câmara Municipal de Serpa participou na reunião a Técnica Catarina Braga.

Projeto Rota pela Floresta 
A “Rota pela Floresta” pretende constituir-se numa ação catalisadora de sinergias entre escolas e as autarquias, com o principal 
objetivo de agir pela proteção dos ecossistemas existentes no município. Este projeto deverá desenvolver-se em torno de 
atividades que promovam a mobilidade sustentável e por em prática o exercício da cidadania alertando para os direitos, deveres 
e responsabilidades de cada um dos intervenientes.
A organização da rota à escala local deverá ser da responsabilidade do município em articulação com as escolas.
Atendendo que na nossa zona apenas existem espécies autóctones, estão a ser desenvolvidas atividades em torno do montado, 
olival tradicional e outros ecossistemas (zonas ribeirinhas, fauna e flora). No nosso concelho aderiram à rota as cinco eco-escolas, 
pelo que, entre 8 e 23 de março (com continuidade até 16 de abril) foram desenvolvidas as seguintes iniciativas com o apoio da 
câmara:

Escola Básica 2,3 de Vila Nova de S. Bento
• Plantação de Figueiras da Índia (Piteiras) em redor da Horta Eco-escolas (recinto da escola). Esta espécie de plantas pelas suas 

características irá fazer proteção para a entrada de animais vadios que invadem o recinto e destroem as culturas da referida 
horta. Para além, disso ajudam na sustentabilidade do terreno.

• Plantação de árvores no recinto exterior da escola, oferecidas pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural
Calendarização: 08 a 13 de março
Passagem de testemunho: para a Escola Básica 2,3 Abade Correia da Serra no dia 13 de março.

Apoio logístico por parte do município: 
• Cedência e plantação das figueiras da índia;
• Cedência de carrinha para transporte dos alunos e professor para deslocação na passagem do testemunho para Serpa
• Participação e acompanhamento dos Técnicos da Educação e do Ambiente.

Escola EB 2,3 Abade Correia da Serra
• “Circuito dendrológico de Serpa” – Caminhada pelos espaços arborizados de Serpa com sessão de esclarecimento sobre as 

referidas espécies e identificação das mesmas;
• “Caminhada pela Saúde e Ambiente”
• Cerimónia de Hastear da Bandeira Verde
Calendarização: 13 a 16 de março 
Passagem de testemunho: Para a Escola Básica Integrada de Pias no dia 16 de março

Apoio logístico por parte do município: 
• Cedência de carrinha para transporte dos alunos e professor para deslocação na passagem do testemunho para Pias
• Participação e acompanhamento dos Técnicos da Educação e do Ambiente 

Escola Básica Integrada de Pias
• Caminhada com circuito por zona de olival tradicional e de montado e piquenique partilhado
• Plantação de bolotas para germinação e colocação na terra (Eco-Horta da Escola);
• Plantação de árvores no recinto exterior da escola, oferecidas pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural e câmara.
Calendarização: 16 a 21 de março
Passagem de testemunho: para a Escola Secundária de Serpa no dia 21 de março.
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Apoio logístico por parte do município: 
• Aquisição de sobreiro ou azinheira para plantação na Eco-Horta;
• Participação e acompanhamento dos Técnicos da Educação e do Ambiente 
• Cedência de carrinha para transporte dos alunos e professor para deslocação na passagem do testemunho para Serpa

Escola Secundária de Serpa
• Passeio de BTT com circuito por áreas de montado e olival;
• Ação de limpeza de depósitos de pneus na margem do afluente do Enxoé (já próximo apeadeiro do Guadiana)
Calendarização: 21 e 23 de março e 9 e 10 abril.
Passagem de testemunho: para a Escola Básica Profissional Desenvolvimento Rural Serpa

Apoio logístico por parte do município: 
• Participação e acompanhamento dos Técnicos da Educação e do Ambiente 
• Cedência de carrinha para transporte dos alunos e professor para deslocação na passagem do testemunho para a Escola 

profissional
• Cedência de bicicletas
• Cedência de carrinha e funcionários para colaboração na ação de limpeza de pneus
• Participação e acompanhamento dos Técnicos da Educação e do Ambiente.

Apoio ao Desporto Escolar
Foi cedido o autocarro para os alunos dos Agrupamentos nº 1 e 2 de Serpa participarem em atividades do desporto escolar nas 
seguintes datas e localidades:
•  7 de março – Serpa/Pias – Modalidade de Badminton;
• 16 de março – Serpa/Beja – Atividades rítmicas
• 21 de março – Serpa/Beja - Natação

Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar no Concelho de Serpa
Visitas de Estudo
Neste mês foram apoiadas as seguintes visitas de estudo:

Data Escola Itinerário/Visita
1/03 EB 2,3 Vila Nova de S. Bento IEFP – Quinta de Stº. António/ Visita à Feira das Profissões

8 e 9/03 Escola Secundária de Serpa Coimbra /Centro de Bilogia Molecular e Neurociências da Universida-
de de Coimbra

9/03 EB 2,3 Vila Nova de S. Bento Lisboa /Pavilhão do Conhecimento
9/03 EB 2,3 Abade Correia da Serra Lisboa /Lisbon Story Centre
9/03 EB1 de Serpa Vila Viçosa e Campo Maior /Palácio de Vila Viçosa e Museu do Café
12/03 EB 2,3 Abade Correia da Serra Beja Instituto da Juventude/Sessão Parlamento dos Jovens
12/03 Escola Secundária de Serpa Beja Instituto da Juventude/Sessão Parlamento dos Jovens
13/03 Escola Secundária de Serpa Beja Instituto da Juventude/Sessão Parlamento dos Jovens

13/03 Escola Profissional Desenvolvimento 
Rural Serpa

Queluz e Vila Franca de Xira /Escola Portuguesa de Arte Equestre e 
Centro Equestre da Lezíria Grande

16/03 EB1 de Serpa Lisboa /Kidzânia
16/03 Escola Secundária de Serpa Lisboa / aeroporto Lisboa (viagem a Roma)

17/03 EB 2,3 Vila Nova de S. Bento e Escola 
secundária de Serpa Lisboa /Futurália

19/03 Escola Secundária de Serpa Lisboa / aeroporto Lisboa (regresso de viagem a Roma)
22/03 EB1 Vila Nova S. Bento Lisboa / Teatro Politeama
22/03 Escola Secundária de Serpa Mafra / Palácio Nacional
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Apoio ao transporte de alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais)
Transporte semanal de 3 alunos do 1º ciclo do ensino básico de Serpa para frequentarem a piscina coberta.

Espaço Internet de Serpa
Durante este mês foram registados 98 utilizadores de nacionalidade portuguesa:

Foi prestado o seguinte apoio aos utilizadores: 
•	 Apoio a 8 utentes na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação
•	 Apoio a 5 utentes para obtenção de Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo)
•	 Apoio a 17 utentes para solicitarem senhas de acesso no Portal das Finanças
•	 Apoio a 17 utentes para criação de contas de correio eletrónico
•	 Apoio a 6 utentes na pesquisa de sites para apoio à elaboração de trabalhos escolares
•	 Apoio a 5 utentes no acesso ao IUC .NET (Liquidação de Imposto Único de Circulação)
•	 Apoio a 8 utentes no ao acesso / utilização Sites Institucionais, institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, 

politica, trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças, etc..
•	 Apoio a 9 utentes na pesquisa para procura de emprego/ Formação através da Internet
•	 Apoio a 4 utentes na pesquisa / Compras/ Pagamentos on-line
•	 Apoio a 19 utentes no acesso ao jogo ROBLOX
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DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação  
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “CHEGAR NOVO A VELHO” DE MANUEL PINTO COELHO 
Período de execução 
Dia 3
Local
Biblioteca Municipal de Serpa
Desenvolvimento 
Apresentação de livro “Chegar Novo a Velho” e conversa com o autor Manuel Pinto Coelho. 
Manuel Pinto Coelho (n. 1948) é licenciado em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa. Publicou as seguintes obras: “Toxicomania: A Liberdade Começa no Corpo” (1986); “Toxicodependência: A 
Liberdade Começa no Corpo” (1996); “Ser Herói para a Heroína” (2001); “Um Portugal Livre de Drogas” (2004); “Dedo 
na Ferida” (2011); “Chegar Novo a Velho” (2015); “Chegar Novo a Velho – Receitas” (2016); “Colesterol – Mitos e 
Realidades” (217).
Assistiram à sessão cerca de meia centena de pessoas. Após a apresentação da obra, os presentes colocaram as suas 
questões diretamente ao autor e, no final houve uma sessão de autógrafos. Na mesa estiveram o autor, Manuel Pinto 
Coelho, o editor, Jaime Cancella de Abreu, e o Dr. Nuno Bentes, em representação do Município.

Designação
CONTARELOS
Período de execução
Dias 6, 13, 21 e 27
Desenvolvimento
Animações de leitura 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 88 participações.

Designação
MÃOS NA MASSA – “BELA SOMBRA”
Período de execução
Dia 10
Desenvolvimento 
A oficina, que contou com 8 participantes, teve como referência o “Dia Mundial da Árvore”, que se celebra a 21 de 
março. O objetivo da comemoração é sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer 
ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos. Estima-se que 1000 
árvores adultas absorvem cerca de 6000 kg de CO2 (dióxido de carbono).

Designação
TERTÚLIA DE PALAVRAS
Período de execução
Dia 14
Desenvolvimento
Em mais uma sessão de “Tertúlia de Palavras”, que contou com 11 participantes, promoveu-se o encontro de 
diferentes formas de oralidade: conto, lengalengas, trava-línguas, anedotas, poesia popular e histórias de vida.

Designação
GOMOS DE TANGERINA
Período de execução
Dia 24
Desenvolvimento
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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.
Nesta sessão, que contou com 12 participantes, foi explorada a obra “ Le Ballon Rouge” de A. Lamorisse (Livro 
baseado no filme de 1956).

Designação 
OH!
Período de execução
Dia 31
Desenvolvimento 
Sessões trimestrais que visam a divulgação de livros para bebés e a sensibilização dos pais para a importância do 
livro enquanto promotor da comunicação de afetos. Esta atividade é destinada a pais e a bebés dos 9 aos 36 meses. 
A sessão contou com 10 participantes.

Designação
TAMBÉM QUERO… LER!
Período de execução
Março
Desenvolvimento
O objetivo deste programa é oferecer às crianças em idade pré-escolar, principalmente às que se encontram distantes 
da sede de concelho e não têm a oportunidade de se deslocar aos serviços do edifício da Biblioteca, a possibilidade 
de estarem em contato com o que de melhor se produz em termos de livro-álbum infantil. Pretende-se apoiar e 
consolidar as aprendizagens de crianças em idade pré-escolar através do contacto permanente com os livros-álbum 
para a infância. 
A estratégia do programa “Também quero...ler” passa essencialmente por assumir que na base de toda a 
aprendizagem está a emoção. É essa a chave que ativa o interesse e adesão à vida. A criança aprende quando o 
seu interesse é suscitado afetivamente… Aprende com as atividades que a emocionam. Condições que mais tarde, 
a prática escolar, muitas vezes refém de uma organização muito centrada no ensinar, no classificar e no distinguir, 
não proporciona. A criança só adere emocionalmente quando observa que o mediador se diverte com o que está 
a apresentar. Ao observá-lo a criança tende a fixar-se no que está a acontecer nas sessões e a querer contribuir e 
participar: “- também quero brincar a isso! Também quero…ler!”
Num primeiro momento, os livros serão mediados e a imaginação desafiada pelas histórias que observam e escutam 
para lhes captar a curiosidade e incentivar o discurso livre e participativo. As crianças dialogarão sobre as situações 
observadas no livro álbum e procurarão definir, nas suas palavras, qual o problema/tema em presença. Num segundo 
momento, com a colaboração do mediador irão explorar, através de vertentes expressivas (recriação dramática, 
expressão plástica, danças, movimento e jogos) as soluções por eles propostas. 
Em todas as sessões procura-se suscitar a participação ativa das crianças, que podem interromper, observar, cantar, 
rir-se, dançar, brincar e ser. Performances interativas com os alunos do pré-escolar, através da dramatização, do 
movimento criativo, da improvisação com objetos, da mimica, da música, da dança, da imagem. O presente Programa 
faz parte da Candidatura do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar.
No mês de março, realizaram-se 40 sessões, com um total de466 participantes, para os alunos do ensino pré-escolar 
dos Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2 de Serpa (A-do-Pinto, Brinches, Pias, Serpa, Vale de Vargo, Vales Mortos, 
Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho).
Mediadoras (em itinerância): Telma Saião e Ermelinda Pepe 
Acompanhamento: Romão Janeiro, Patrícia Romão 
Responsável Técnico: Miguel Bentes
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DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

MARÇO

Total de empréstimos por tipo de documento

CD-Áudio 20
DVD-Vídeo 126
Monografias 296
Total 442

Total de empréstimos por escalões etários

0-6 anos 46
7-9 anos 51
10-12 anos 24
13-16 anos 22
17-20 anos 9
21-35 anos 60
36-50 anos 115
51-65 anos 60
> 66 anos 55
Total 442

Total de novos utilizadores inscritos 10

Total de empréstimos através do EIB 17

Total de sessões nos computadores 249

Total vistas para consulta de jornais e revistas 148

OUTRAS INICIATIVAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Designação
MÊS DO TEATRO
Período de execução 
De 1 a 26
Local
Serpa, Pias e Vila Nova de S. Bento
Desenvolvimento 
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro, que se celebra no dia 27 de março, a Câmara Municipal de 
Serpa, em parceria com BAAL 17, (En)Cena, FITA e Cartaz - Produção de Espetáculos,  promoveu ao longo do mês, em 
Serpa, Pias e Vila Nova de S. Bento, a apresentação de diversos espetáculos dirigidos ao público escolar e público em 
geral.
A BAAL 17 estreou a sua 43.ª produção – “Apareceu a Margarida” – no Cineteatro de Serpa.
Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Serpa associou-se ao Festival Internacional de Teatro do 
Alentejo (FITA), organizado pela Companhia de Teatro Lendias d’Encantar, de Beja. No âmbito da quinta edição deste 
festival, o concelho acolheu três espetáculos e cinco sessões (em Pias, Vila Nova de São Bento e Serpa), por uma 
companhia portuguesa, uma luso-caboverdeana e outra cubana.
O grupo de teatro (En)Cena, da Escola Secundária de Serpa, apresentou a peça “Andando, Andando…”.
A Cartaz – Produção de Espetáculos trouxe-nos o espetáculo de revista “Ó Zé bate pé!”, com Luís Aleluia. 
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Designação
CONCERTO “LONGE MAS PERTO: AS CANÇÕES POPULARES HUNGARAS DE FERNANDO LOPES GRAÇA E A TRADIÇÃO 
MAGIAR”
Período de execução 
Dia 3
Local
Musibéria
Desenvolvimento 
Concerto integrado na 14.ª edição do Festival Terras sem Sombra, organizado pela Associação Pedra Angular. A 
Câmara Municipal de Serpa apoiou e colaborou com o Festival nas iniciativas realizadas no concelho nos dias 3 e 4 que 
incluíram, para além do concerto, uma visita guiada ao Convento de S. Francisco e uma visita ao olival multisecular 
do Monte da Zanga.

DESPORTO 
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, ginástica e boccia.
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica.
À data, o programa conta com 377 pessoas inscritas, 49 do sexo masculino e 328 do sexo feminino. A média de idades 
é de 68 anos.
O número de inscrições por localidade é o seguinte:

Localidade Total Feminino Masculino
Serpa 118 93 25
Brinches 26 22 4
Vila Verde de Ficalho 41 36 5
Vila Nova de S. Bento 45 42 3
Vale de Vargo 31 30 1
A-do-Pinto 7 7 0
Santa Iria 21 20 1
Vales Mortos 51 43 8
Pias 37 35 2
Total 377 328 49



42 | relatório de atividades . fevereiro / março 2018

O número de participantes por modalidade é o seguinte:
Ginástica 289
Hidroginástica 318
Boccia 128

Frequência das aulas de Ginástica e Hidroginástica no mês de março:

Localidade GINÁSTICA
N.º 
participantes

N.º 
aulas

Média 
frequência

HIDROGINÁSTICA
N.º participantes

N.º 
aulas

Média 
frequência

Serpa 132 4 33 174 13 13
Vila Nova de S. 
Bento 67 4 17 82 7 12

Brinches 56 4 14 45 5 9
Vila Verde de 
Ficalho 77 5 15 50 4 13

Pias 43 4 11 48 4 12
Vale de Vargo 38 4 10 27 4 7
Vales Mortos 58 3 19 56 3 19
A-do-Pinto 19 5 4 11 3 4
Santa-Iria 52 4 13 29 3 10

Total 542 37 15 522 46 11

Na ginástica, o projeto ATIVO (projeto para os + seniores e/ou participantes com especificidades na abordagem a 
realizar) conta com 29 inscritos, com a seguinte distribuição por localidade:
Pias – 3  
Brinches – 1
Serpa – 7 
Vales Mortos – 10
Vila Verde de Ficalho – 6
 Vila Nova S. Bento – 1
Vale de Vargo – 1

Frequência das aulas de Boccia no mês de março:

Localidade N.º 
aulas

Nº de 
participantes

Média 
frequência

Serpa 8 52 7
Vila Nova de S. Bento 4 14 4
Brinches 4 27 7
Vila Verde de Ficalho 3 15 5
Pias 3 9 3
Vale de Vargo 3 15 5
Vales Mortos 5 57 11
Santa Iria 5 30 6

Total 35 219 6



 | 43

Designação
GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS
Desenvolvimento
A gestão das instalações desportivas e piscinas municipais compreende a coordenação dos recursos humanos da 
autarquia, a elaboração de horários de utilização, a manutenção dos espaços/equipamentos, a gestão dos bens 
materiais afetos e a relação com o público. 
A utilização destes equipamentos é diária, com resposta às solicitações das associações/clubes e agrupamentos 
escolares que utilizam os espaços.  

Número de utilizações:

EQUIPAMENTOS Utilizações
Pavilhão dos Desportos Carlos 
Pinhão 1918

Parque Desportivo de Serpa 2166
Piscina Coberta de Serpa 1632

Designação  
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
Período de execução 
Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa l 5.ª feira, Vales Mortos l 6.ª feira, Vila 
Nova de S. Bento)
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa)

Local
Freguesias do concelho
Desenvolvimento
Aulas de atividade física desportiva (AFD) e de adaptação ao meio aquático (AMA) para alunos do pré-escolar.

Localidade Participantes Aulas Valores participação
Previstos Efetivos Média %

Serpa AFD 150 110 3 37 73
Serpa AMA 150 46 3 15 31
Pias 44 32 4 8 73
V. V. Ficalho 36 31 4 8 86
Vales Mortos 24 22 3 7 92
V. N. S. Bento 48 26 3 9 54

Total 452 267 20 13 59

Designação
RAFTING NO GUADIANA + MANOBRAS DE CORDAS
Período de execução 
Dia 18
Local
Serpa – Brinches – Rio Guadiana – Serpa 
Desenvolvimento 
Descida do Rio Guadiana, com passagem pelos rápidos/moinhos (Rafting), em barcos próprios para o efeito. A descida 
teve aproximadamente 8 quilómetros e contou com 12 participantes. No final do percurso (Ponte do Guadiana) 
realizaram-se manobras com cordas, que constou de rapel suspenso.
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Designação
VAMOS CONHECER O CONCELHO A PÉ – DE OLIVAL EM OLIVAL
Período de execução 
Dia 25
Local
Vale de Vargo
Desenvolvimento 
A Câmara Municipal de Serpa tem definido um programa anual de caminhadas, designado “Vamos conhecer o 
concelho… a pé”, que visa contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis.
A caminhada do dia 25 teve dois percursos, um de 12 quilómetros e outro de 7 quilómetros. Participaram cerca de 53 
caminhantes. No final realizou-se um almoço convívio no Salão Polivalente de Vale de Vargo.
Esta atividade contou com o apoio das Juntas de Freguesia, que disponibilizaram transportes, receberam inscrições e 
divulgaram a iniciativa.

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

Designação
36.ª VOLTA AO ALENTEJO
Período de execução 
Dia 14
Local
Concelho de Serpa
Desenvolvimento 
Serpa recebeu a final da 1.ª etapa da 36.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta, organizada pela Podium Events S. A..
 A etapa, com partida de Vendas Novas, teve passagem no concelho nas freguesias de Pias e de Brinches.
O britânico Gabriel Cullaigh, de 21 anos (Team Wiggins) foi o vencedor da etapa e o primeiro Camisola Amarela da 
Volta. 

Designação
SEMINÁRIO “ATIVIDADE FÍSICA E ENVELHECIMENTO ATIVO. EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS”
Período de execução 
Dia 17
Local
Beja
Desenvolvimento 
A convite do Instituto Politécnico de Beja, o Município de Serpa apresentou o programa Gente em Movimento no 
“Seminário de Atividade Física e Envelhecimento Ativo - Exemplos de Boas Práticas”. A apresentação do programa 
esteve a cargo dos técnicos António Jaime, Hugo Sousa, Marcos Borges, Tiago Rosa e Rui Fernandes.
Participaram também no Seminário os Municípios de Beja, Grândola, Castro Verde, Évora e Portimão e as instituições 
Centro Paroquial e Social do Salvador de Beja e Santa Casa da Misericórdia de Montemor -o - Velho.

Designação
TORNEIO DAS FREGUESIAS EM ATLETISMO
Período de execução 
Dias 24 e 25
Local
Brinches e Pias
Desenvolvimento 
A Associação de Atletismo de Beja iniciou este projeto, com o qual pretende abranger todas as crianças e jovens 
das freguesias do concelho de Serpa a partir dos 7 anos de idade. O projeto integra  atividades atrativas para estes 
escalões etários e tem como objetivos:
- Divulgar o Atletismo junto da população infantil e juvenil de Serpa;



 | 45

- Promover o intercâmbio entre as freguesias do concelho;
- Promover o espirito de equipa/freguesia/clube;
- Identificar jovens talentos;
- Captar novos jovens para a modalidade.
No dia 24 teve lugar a primeira fase de apuramento em Brinches, no Largo da Igreja. Realizaram-se corridas de 
velocidade, resistência e lançamento de bola. Participaram 5 atletas.
No dia 25 realizou-se a fase de apuramento em Pias, no Parque Desportivo. Efectuaram-se
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS 
 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
Obras:

	 Infraestruturas da Zona Sul
	 Beneficiação da biblioteca de Serpa
	 Jardim de Brinches
	 Requalificação do Acesso ao Cemitério de Pias

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS
TRABALHOS CONCLUIDOS
  - Reposição de asfalto em Serpa 
  - Trabalhos de apoio ao cortejo histórico etnográfico das festas de Serpa
  - Limpeza e corte de ervas nas entradas de Serpa 
  - Reparação do caminho de acesso ao Monte da Morena 
  - Aplicação de asfalto na obra do cruzamento da EN 255 com a Rua Vasco da Gama em Pias 
  - Limpeza e corte de ervas na Zona Industrial de Serpa 
  - Ações de limpeza no âmbito da proteção civil 
  - Reparação de passagens no caminho da azougada em Serpa
  - Transporte da praça de touros 
                      
TRABALHOS EM CURSO
  - Reparação de caminhos em A-do-Pinto 
  - Reparação de caminhos na zona de S. Iria até à Vendinha 
  - Reposição de asfalto em Vila Verde de Ficalho
  - Conclusão dos trabalhos nas valetas de betão na zona da ribeira de limas, na EM 514 

TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS
  - Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo) 
  - Limpeza de bermas e valetas no CM 522 (entre Vila Verde de Ficalho e a EM 519) 
  - Quebra e transporte de pedra para a Central de Britagem em Vila Verde de Ficalho 
  - Limpeza de valetas e bermas na EM 514 

SEGURANÇA E HIGIÉNE NO TRABALHO 
Atividades realizadas:
•	Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Administração direta:

- Intervenção no Caneiro da EN 255 com a Rua Vasco da Gama em Pias

•	Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada:
- Obra de Construção da ETAR de A-do-pinto
- Obra de Requalificação do Jardim Municipal 
- Obra de requalificação da Rua da Ladeira, em Serpa
- Obra de Remodelação dos Edifícios e área Exterior da Escola Primária e Pré-Primária de Brinches.
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa.
- Obra de Conservação na Torre do Relógio em Serpa
- Obra de Reparação do Pavimento betuminoso na EM 522
- Obra de Fresagem e pavimentação de 2 Arruamentos em Serpa
- Obra de Remodelação e Ampliação de PH em Vales Mortos

•	Execução de Plano de Segurança e Saúde em Projeto:
- PSS da Emp. de trabalhos Complementares no Jardim de Serpa
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- PSS da Emp. De Infraestruturas elétricas e ITUR do Loteamento Moinho de Vento em Serpa
- PSS da Emp de Requalificação da ETAR de Vales Mortos

•	Preparação e Acompanhamento de eventos 
- Feira do Queijo
- Festas da Páscoa 

•	Medidas de Autoproteção
- Elaboração de MAP’s para a Musibéria
- Correção de MAP’s da Creche
- Formação aos Professores e Auxiliares
- Acompanhamento de manutenção e execução de cadastro de extintores de todos os edifícios camarários.

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

. Manutenção do jardim Municipal 

. Apoio nas plantações do jardim municipal – obra de requalificação 

. Ornamentação das floreiras para o cortejo etnográfico

. Apoio nos trabalhos do jardim 

. Apoio à obra do jardim de Brinches 

. Arranque de sebes secas no jardim municipal (apoio à obra de requalificação)

. Limpeza/monda dos canteiros da piscina descoberta

. Monda da rotunda do cante

. Canteiros do Damião

. Corte de relvados, Abade Correia da Serra, Cruz Nova, Muralhas, Mercado e Biblioteca

. Inicio da limpeza na barreira do Forte

. Limpeza da Av. N.ª Sr.ª de Guadalupe 

. Limpeza do largo de S. Pedro 

. Monda dos canteiros junto às Finanças

. Monda do largo de S. Paulo e Largo do Côrro
 
Corte das laranjeiras do mercado Municipal (apoio à obra de requalificação)
• . Recolha de resíduos 
• Apoio à ETAR de Vales Mortos 
• Manutenção do Viveiro municipal 
• Limpeza e Abate de árvores em virtude do temporal 
• Cedência de árvores para União de Freguesias de Vale de Vargo e Vila Nova de S. Bento 
• Apoio às festas do concelho e cortejo etnográfico 
• Limpeza com roçador no Viveiro Municipal 
• Corte de ervas com roçador na entrada das amoreiras 
• Corte de ervas com roçador no condomínio da Hortinha

Setor de Apoio Logístico 
- Apoio a eventos em Serpa e nas freguesias
- Apoio ao Cortejo Histórico e Etnográfico
- Conservação e manutenção de sinalética em Serpa
- Retirada e transporte de papeleiras metálicas
- Apoio às Oficinas da Autarquia
- Apoio a pedidos de entidades externas
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TURISMO E PATRIMÓNIO
	 Participação na Feira Ovibeja (Beja), certame fora da candidatura

- Proposta de cabimento e respetivas aquisições, com anexação de documentação associada, tal como consultas 
de mercado, orçamentos e faturas pro-forma;
- Convocatória da equipa interna para Montagem e Desmontagem do Stand.

	 Rubrica “Peça do mês” 
Pesquisa e elaboração de textos e fotos para artigo peça do mês de abril e junho.

	 Dia Mundial do Artesão 2018 
Preparação textos face à proposta, e reformulação da mesma, envio de e - mails, para juntas de freguesia e grupos 
de artesãs;
Encenação com figurante no exterior da rua das portas de Beja, como apoio do Miguel Serra na ação das fotos, para 
escolha e utilização no cartaz /desdobrável, e posterior arquivo;
Produção de conteúdos para a atividade comemorativa do Dia Mundial do Artesão.  
Execução do evento no dia 17 de março.

	 Cortejo Histórico e Etnográfico 
Deslocação de peças do Museu de Etnografia, para enquadramento dos carros, e proceder à recolha de alguns 
elementos necessários para composição dos carros (forno, olaria e rouparia);
Deslocação para o Núcleo de Trajes para administração dos trajes;
Organização do Cortejo.

	 Colóquios 
- Apoio à organização e secretariado no colóquio “A Reconquista Cristã Entre Tejo e Guadiana, realizado a 24 e 25 
de março;

	 Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
Elaboração de proposta de atividade para as comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 
Conferência: “Serpis de Serpa. Do mito à lenda”.

	 Pareceres técnicos
Elaboração de pareceres técnicos de arqueologia no âmbito do enquadramento em PDM.

Março 2018

Portugueses Estrangeiros Total

Castelo 2624 1681 4305

Museu de Arqueologia 1143 590 1733

Museu de Etnografia 65 65 130

Parque de Campismo 96 205 301

Posto de Turismo 247 516 763

Visitas Guiadas 0 0 0
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INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM
SERPA INFORMAÇÃO N.º 159 E AGENDA CULTURAL ABRIL 2018

•	 Elaboração de conteúdos e imagens 

•	 Paginação e preparação para gráfica

•	 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica 

•	 Distribuição nos diretórios 

•	 Conversão de ficheiros para o formato jgp, carregamentos e colocação online 

•	 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs 

•	 Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), Turismo Alentejo, Agenda 
Cultural e mailing 

•	 Produção e colocação de agenda em MUPIs
•	 Newsletter da agenda cultural e desportiva

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

•	 Mupis agenda c/ impressão plotter 
•	 Cartaz Gomos de Tangerina
•	 Cartaz tertúlia de palavras
•	 Cartaz OH!
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)

•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 

DESPORTO

•	 Cartaz e t`shirt do “Dia Mundial da Atividade Física e da Luta Contra o Cancro”
•	 Cartaz “Rafting e Manobras de Cordas”
•	 Cartaz e certificados “Torneio Atletismos nas Freguesias”
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)
•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 

MERCADO MUNICIPAL
•	 Placas provisórias do mercado municipal de Serpa

CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO
•	 Design Gráfico: Mupis, senhas de refeição, t’shirt, desdobrável alinhamento, impressão plotter cartaz da festa, 

convite, numeração dos carros, placas de orientação, figurantes/tratores e animais, flyer tratoristas, placas 
sinalização do itinerário do cortejo, cartão de organização.

•	 Registo fotográfico, distribuição de folhetos e apoio à saída do cortejo
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)

•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 

PATRIMÓNIO E TURISMO
•	 Horário para expositor impressão plotter
•	 Cartaz, desdobrável, marcadores de livros do “Dia Mundial do Artesão”
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•	 Registo fotográfico
•	 Cartaz, tela e convite do Colóquio “Reconquista Cristã. Entre Tejo e Guadiana”
•	 Impressão marcadores de mesa
•	 Carregamento e divulgação online (site e rede social)

•	 Distribuição de cartazes
•	 Newsletter 
•	 Registo fotográfico

NOVO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA
•	 Edição de Textos
•	 Envio de emails e telefonemas a entidades externas a solicitar elementos. 
•	 Edição de Imagens

VOLTA AO ALENTEJO
•	 Expobanner cortejo
•	 Registo fotográfico

CASA DO CANTE
•	 Cartaz exposição “Rostos do Cante” de António Cunha
•	 Tela parede
•	 Newsletter 

NOTAS DE IMPRENSA

•	 O Município de Serpa apresentou na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa nos dias 28 de fevereiro e 4, a aplicação 
de realidade aumentada.

•	 A Câmara Municipal de Serpa participou mais uma vez no Festival Terras Sem Sombra, nos dias 3 e 4 de março, 
uma iniciativa que reúne música, património e biodiversidade.

•	 Decorreu no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa no passado dia 8 de março, 
a assinatura de quatro acordos protocolares para atribuição de lotes na Zona Industrial de Serpa e Zona de 
Atividades Económicas de Pias.

•	 Câmara Municipal de Serpa anunciou a reabilitação da villa romana da “Cidade das Rosas”, como do que este 
sítio arqueológico.

•	 No dia 17 de março, o Município de Serpa associou-se mais uma vez às comemorações do Dia Mundial do 
Artesão.

•	 O município de Serpa, em parceria com a APROSerpa-Associação de Produtores do Concelho de Serpa, esteve 
presente na XV Feria Gastronómica Transfronteiriza del Gurumelo, em Paymogo, Espanha que decorreu no 
fim de semana de 16 a 18 de março.

•	 O Museu Municipal de Arqueologia de Serpa abriu ao público no dia 24 de março de 2016 após uma profunda 
requalificação deste espaço onde havia sido recolhido um vasto espólio arqueológico ao longo de várias 
décadas e que se encontrava visitável desde 1984.

•	 A cidade de Serpa acolheu nos dias 24 e 25 de março um colóquio dedicado ao tema da Reconquista Cristã 
nos territórios do Sul entre o Tejo e o Guadiana, que teve lugar no auditório da Casa do Cante. 

•	 No passado dia 24 de março, entre as 20h30 e as 21h30, o município de Serpa voltou a associar-se à iniciativa 
Hora do Planeta, promovida internacionalmente pela organização global de conservação da natureza World 
Wildlife Found (WWF).

•	 A Câmara Municipal de Serpa promoveu mais uma vez o Cortejo Etnográfico, no Domingo de Páscoa, e 
recriou a evolução histórica do concelho de Serpa, com quadros representativos de aspetos da sociedade, do 
património, dos usos e costumes e dos ofícios tradicionais.
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COMUNICADOS
•	 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Pias no passado dia 7 de março, quarta-feira, para uma 

reunião com a Junta de Freguesia, a qual se seguiu uma visita à localidade.

•	 A Câmara Municipal de Serpa informou os munícipes da interrupção de trânsito e estacionamento de veículos 
de qualquer espécie nalgumas ruas da cidade, por ocasião das Festas de Nossa Senhora de Guadalupe de 
2018.

DIVERSOS

•	 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.

•	 Design Gráfico: impressão de folha de sala “Mês do Teatro”, selos para produtores premiados da Feira do 
Queijo do Alentejo, proposta para a entrada da localidade de Vil nova de S. Bento, cartões de estacionamento 
autorizado, proposta para cartazes da campanha do lixo, proposta de desdobrável para campanha poupança 
de água, cartão de visita, Expobanner do Encontro de Culturas de 2018.  

•	 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de restauração, cafés 
e hotelaria do concelho.

Reportagem fotográfica das obras no Concelho e reuniões às freguesias, entre outras. 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA
•	 Empreitadas: 

Nº Designação Adjudicação Valor da 
Adjudicação Observações

Consulta 
Prévia 
3/2018

Empreitada de Execução 
de BT, IP e ITUR do 

Loteamento da Hortinha 
- Artº 51º, Secção J (2ª 

Fase), em Serpa

Em audiência prévia

Relativamente às já abertas e comunicadas anteriormente informa-se o seguinte:

Nº Designação Adjudicação Valor da 
Adjudicação Observações

Consulta 
Prévia 
2/2018

Empreitada de Construção 
da Estação de Tratamento 

de Águas Residuais de 
Vales Mortos

01-03-2018 - AGS - 
Administração e Gestão de 
sistemas de Salubridade, S. 

A.

76.244,00€ Contrato nº 18/2018, 
assinado a 08-03-2018

Consulta 
Prévia 
1/2018

Empreitada de Ferragem 
e Pavimentação de 2 

Arruamentos, em Serpa

27-02-2018 - Construções J. 
J. R. & Filhos, S. A. 32.999,99€ Contrato nº 17/2018, 

assinado a 05-03-2018.

•	 Fornecimentos/Serviços:

Nº Designação Adjudicação Valor da 
Adjudicação Observações

Consulta 
Prévia 

17/2018

Espetáculo Pirotécnico 
e Piromusical para as 
festas em Honra de 

N. Srª de Guadalupe e 
Comemorações do 25 de 

Abril

28-03-2018 - Henrique 
Costa & Filhos, Ldª 23.995,00€ Contrato nº 21/2018, 

assinado a 29-03-2018

Ajuste 
Direto 

16/2018

Locação, Montagem 
e Desmontagem de 

Iluminações Decorativas 
para as Festividades da 

Páscoa e Festas em Honra 
de Nossa Senhora de 

Guadalupe

21-03-2018 - JCS - Andores, 
Iluminações e Palcos de 

Jacinta Couto Silva
10.900,00€

Aguarda documentos de 
habilitação (Certidão de não 
dívida da Segurança social)

Consulta 
Prévia 

15/2018

Aquisição de Serviços para 
a Elaboração de Projeto de 
Operação de Loteamento 

da Expansão da Zona 
Industrial de Serpa

04-04-2018 - A1V2 
Engenharia & Arquitetura, 

Ldª
50.000,00€ Contrato em elaboração

Consulta 
Prévia 

14/2018

Aquisição de Serviços 
para a Manutenção de 

Impressoras

Revogado por Despacho de 
27-03-2018

Concurso 
Público 

13/2018

Aquisição de Betume 
Asfáltico 50/70 a Granel

09-04-2018 - Betumes Vale 
Longo, Ldª 39.480,00€ Contrato nº 22/2018, 

assinado a 10-04-2018



 | 53

Consulta 
Prévia 

12/2018

Aquisição de Serviços de 
Assessoria Económico-

Financeira

04-04-2018 - Pocalentejo, 
Ldª 38.700,00€ Contrato em Elaboração

Ajuste 
Direto 

11/2018

Aquisição de Sistema de 
Armazenamento e Backup

21-03-2018 - Smartconnect 
Tecnologies, Unipessoal, Ldª 19.718,12€ Concluído 

Ajuste 
Direto 

10/2018

Aquisição de Sistemas 
de Controlo e Gestão de 

Assiduidade

16-03-2018 - Da telka - 
Engenharia e Sistemas 9.700,00€ Concluído 

Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registaram-se as seguintes 
alterações:

Nº Designação Adjudicação Valor da 
Adjudicação Observações

Ajuste 
Direto 
9/2018

Transporte de Efluente da 
ETAR de Vales Mortos

28-02-2018 - João Manuel 
Felício, Unipessoal, Ldª 20.000,00€ Contrato nº 20/2018, 

assinado a 19-03-2018

Concurso 
Público 
6/2018

Aquisição de Betume 
Asfáltico a Granel 50/70 Revogado 

Consulta 
Prévia 
4/2018

Aquisição de Sacos de 
Cimento

27-02-2018 - Francisco 
Póvoa & Helena, Ldª 10.584,00€ Contrato nº 19/2018, 08-

03-2018
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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: Decisão em 1ª Instância favorável ao Município. Autor interpôs Recurso
                                    
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: Realizada Audiência de julgamento
  
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 306/2010 (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
 
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
Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos Serviços do Ministério 
Público.
Situação: Decisão em 1ª Instância desfavorável ao Município. interposto Recurso
 
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: Iniciado processo Executivo

Ação de Processo Contencioso Pré-contratual 746/16.1BEBJA
Autor: Decoverdi – Plantas e Jardins S.A.
Réu: Município de Serpa
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Assunto: Peticiona a nulidade do Despacho que Aprovou o Relatório Final, no âmbito do procedimento de empreitada 
para Reabilitação do Jardim Municipal
Situação: Contestado
 
Ação de Processo Ordinário n.º 189/17.0T8SRP
Autor: Alexandre Manuel Pulquério
Réu: Município de Serpa e outros
Assunto: Peticiona o direito de propriedade sobre arruamento em VNSB, com 34 m2
Situação: Julgamento agendado para 02/05/2018

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.
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Serpa, 12 de abril de 2018

O Presidente da Câmara

 Tomé Alexandre Martins Pires


