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NOTA INTRODUTÓRIA  
 

Das muitas questões que têm vindo a ser alvo de discussão nos últimos meses com impacto direto no desenvolvimento dos 

territórios do interior e do trabalho do Poder Local, há duas que merecem particular atenção. 

A primeira, que tem estado na agenda política nacional, tem sido a definição dos investimentos infraestruturais estratégicos, 

de médio e longo prazo, para a próxima década. Todos continuam a excluir a região, o distrito e o concelho de Serpa, 

esquecendo as reivindicações dos autarcas, das várias entidades e da população. Os investimentos previstos para o distrito 

não dão resposta às necessidades a nível das acessibilidades (rodoviárias ou ferroviárias), nem definem prioridades ou 

compromissos para a concretização de projetos estruturantes e de combate às assimetrias e lacunas existentes, seja em termos 

da dinamização económica, da criação de emprego ou dos serviços essenciais. Os problemas são graves, a falta de investimento 

é mais que evidente, sendo exemplos extremos – e totalmente incompreensíveis e inaceitáveis - o que se tem verificado com 

a ligação ferroviária Beja – Lisboa ou a situação do IP8. 

A coesão territorial promove-se com políticas integradas e é necessário que o desenvolvimento do interior seja um objetivo 

nacional. É fundamental que se garantam e definam as políticas e as medidas objetivas para que tal seja possível, com os 

investimentos e infraestruturas essenciais, não apenas nas acessibilidades, mas também nos serviços públicos e 

designadamente na saúde – em que continuamos a exigir a devolução do hospital de S. Paulo à esfera pública e a melhoria da 

prestação dos serviços públicos de saúde -, na educação – com referência à requalificação da Escola Secundária de Serpa, bem 

como da escola de Vila Nova de Bento – na melhoria das condições para a GNR, com o novo posto em Serpa (cujo edifício foi 

já cedido mediante protocolo), entre muitas outras situações.  

Consideramos que, mais do que anúncios e apresentação de intenções casuísticas, este território precisa de uma visão 

estratégica e de medidas concretas e realistas. Da nossa parte e nas instâncias próprias, continuaremos a exigir as necessárias 

políticas para a melhoria das condições de vida, para investimento, produção e aproveitamento dos recursos.  

A segunda questão está relacionada com o processo de transferência de competências para as autarquias locais, cuja 

concretização está prevista iniciar-se já em 2019, com conclusão em 2021, acompanhando o atual ciclo autárquico. Este 

processo implica a transferência de” recursos humanos, patrimoniais e financeiros”, tendo sido já publicada a Lei-quadro, mas 

cuja aplicação está dependente da aprovação de diplomas setoriais nas diferentes áreas, os quis irão identificar cada área e a 

forma de identificação dos respetivos recursos, bem como os mecanismos e termos de transição dos recursos humanos afetos 

ao exercício de cada competência.  
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Na verdade, não se trata de um verdadeiro processo de descentralização politica – que a criação das regiões administrativas 

resolveria – mas apenas de descentralização de funções de gestão, ou seja, um processo de natureza meramente executiva, 

contrário à autonomia do Poder Local. 

As maiores preocupações que temos residem nas três principais áreas deste processo, a educação, a saúde e a ação social, não 

só porque detêm a “parte de leão” , mas porque são serviços universais e como tal devem ser entendidos. Ou seja, não pode 

haver leituras diferentes, consoante os municípios, correndo o risco de termos 308 situações diversas.  

E, sobretudo no setor da educação – que é precisamente aquele onde está previsto o município de Serpa ter competências 

novas - , as dúvidas persistem, sobretudo a nível financeiro. Com efeito, se os municípios tiverem de assegurar 

responsabilidades financeiras que até agora não foram assumidas pelos Governos, com uma herança de subfinanciamento, de 

degradação dos edifícios e de insuficiência de recursos humanos, é fácil perceber quem fica com a pressão e o ónus da culpa. 

Está em causa a responsabilização dos municípios por investimentos urgentes, mas sem a atribuição dos instrumentos 

financeiros para dar resposta aos problemas.  

E isto é apenas uma das vertentes… Até porque os municípios ficam apenas com a execução, uma vez que o Governo continua 

a concentrar toda a decisão. Para além do impacto que este processo terá na organização interna, não apenas na área da 

educação mas igualmente nos Recursos Humanos, Gestão Financeira, Obras, Contratação Publica, para só referir algumas. 

Ou seja, e tal como é referido no documento presente a esta sessão da Assembleia Municipal de Serpa, o quadro legal aprovado 

no final da sessão legislativa, confirma a consagração do subfinanciamento do poder local e o afastamento excessivo do Poder 

Central em áreas especificas em que é essencial o seu papel colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias, à 

autonomia do poder Local e à resposta aos problemas das populações.  

 
Serpa, 3 de setembro de 2018 
 
Tomé Pires 

 

 
Presidente da Câmara Municipal de Serpa 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  

 

SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA. MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

 Migração do acesso básico da Central telefónica para fibra ótica – arranque  

 RGPD – participação em workshops de apresentação do regulamento  

 Aquisição de novo sistema de antivírus para o município  

 Renovação do licenciamento Microsoft – abertura de procedimento 

 Rede sem fios – Consulta, recolha de informação e elaboração de informação   

 Novo Sistema de Registo de Assiduidade – acompanhamento e apoio ao serviço de Recursos Humanos no 

carregamento e parametrização dos dados  

 Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe: 

 Apoio SICI no carregamento da informação  

 Rede wireless – receção e análise de novas propostas. 

 storage – análise e informação para aquisição da nova storage que irá permitir um maior armazenamento de 

informação produzida e recolhida pelo município  

 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. 

 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

 Gestão dos processos relativa às ZAE de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa  

 Gestão dos processos relativos ao Espaço CADES  

 Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos; 

 Gestão dos equipamentos na área do turismo: parque de campismo e posto de turismo 

 Apoio à realização de atividades na sala do CADES (Rota do Guadiana e APROSerpa); 

 Apoio à organização da III Feira do Enchido e do presunto (apresentação de proposta de atividades, reunião com os 

provadores; informação aos expositores, ficha de inscrição, contactos com oradores e divulgação na página web e 

facebook); 

 Acompanhamento das candidaturas “Processo Tradicional de Vinho de Talha a Património Cultural e Imaterial da 

Humanidade” e Projetos âncora dos Recursos Silvestres e Parque Intermunicipal do Guadiana, das estratégias 

PROVERE; 
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 Participação em reuniões, designadamente sobre a Feira do Enchido e Presunto e no âmbito do Conselho Executivo do 

CCBIO. 

 

PLANOS PROJETOS E CANDIDATURAS 

 Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos. 

 Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas. 

 Preparação de candidaturas a submeter ao Programa Valorizar (no âmbito das tipologias Valorização do Interior e 

Sustentabilidade), ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (projeto de mediadores municipais e 

interculturais), ao Programa Bem (Beneficiação de Equipamentos Municipais) e ao Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial, na Prioridade de Investimento 9.7. - área dos equipamentos sociais, designadamente, a criação de 

uma Rede de Espaços de Atividades Ocupacionais. 

 Participação em reuniões sobre Eficiência energética, na CIMBAL; Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo 

(CTAA), no Instituto Politécnico de Beja; POCTEP – Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha e 

Portugal, na CCDRA (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo), em Évora; Projeto âncora 

dos Recursos Silvestres, no âmbito do PROVERE, na Câmara Municipal de Almodôvar; Projeto âncora do Parque 

Intermunicipal do Guadiana inserido na Estratégia PROVERE do Grande Lago Alqueva, em Serpa e em Moura; projetos 

Serpa Terra Forte e Parque de Campismo. 

 

Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 

Candidaturas 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 € 46.100,74 € 0 

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

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 €   71.046,39 €  0€ 

Programa de 
Requalificação de 
Infraestruturas 
Educativas Fase I 

167.281,63 € 129.151,59 € 38.130,04 €  123.659,34 €   96.040,26 €  0 

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 € 
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Planos integrados e 
inovadores de combate 
ao abandono escolar 

300.214,42 € 239.888,00 € 60.326,42 € - € 27.001,24 € - € 

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 € 

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€ - € - € - € 

Microssite Feira do 
Queijo do Alentejo 

3.500,00€ 3.500,00€ -€ -€ -€ -€ 

TOTAL 4.480.085,82 € 3.402.350,13 €€ 1.207.267,84 € 841.435,81 € 651.195,89 € 20.525,99 € 

  
 
 
 

 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 

 

SECTOR DE DESPORTO 
 

 
GENTE EM MOVIMENTO 
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 sénior. 
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica. 
À data, o programa conta com 385 pessoas inscritas, 51 do género masculino e 334 do género feminino. A média de 
idades é de 68 anos. 
 
O número de inscrições por localidade é o seguinte: 

  Género 

Localidade Total Feminino Masculino 

Serpa 119 94 25 

Brinches 26 22 4 

Vila Verde de Ficalho 41 36 5 

Vila Nova de S. Bento 49 46 3 

Vale de Vargo 32 30 2 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 21 20 1 

Vales Mortos 51 43 8 

Pias 39 36 3 

TOTAL 385 334 51 

 
O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 295 

Hidro 323 

Boccia 129 
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          Frequência das aulas de Ginástica e Hidroginástica no mês de Maio: 

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 102 4 25,5    
Vila Nova S. Bento 76 5 15,2    
Brinches 63 4 15,75    
V. V. Ficalho 43 4 10,75    
Pias 53 4 13,25    
Vale de Vargo 65 5 13    
Vales Mortos 69 4 17,25    

A-do-Pinto 21 4 5,25    
Santa-Iria 45 4 11,25    
Total 537 38 14    

 
Na ginástica frequentam o projeto ATIVO projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades na 
abordagem a realizar) 33 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
- Pias – 3 
- Brinches – 1 
- Serpa – 7 
- Vales Mortos – 10 

       - VV Ficalho – 6 
       - Vila Nova S Bento – 3 
       – Vale de Vargo - 3 
 
Frequência das aulas de Boccia no mês de junho: 
 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

Serpa 9 54 6 

Vila Nova de S. Bento 4 29 7 

Brinches 4 28 7 

Vila Verde de Ficalho 4 15 4 

Pias 4 12 3 

Vale de Vargo 4 26 7 

Vales Mortos 3 21 7 

A-do-Pinto --- --- --- 

Santa Iria 3 15 5 

Total 35 200 6 

 
COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF) 

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 
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Desenvolvimento 
Aulas de atividade física desportiva (AFD) e de adaptação ao meio aquático (AMA) para alunos do pré-escolar de Serpa, 
Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho. Aguardam-se indicações para iniciar as aulas em Vale 
de Vargo. 
 

Localidade Participantes Aulas Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 150 130 3 43 87% 

Serpa AMA      

Vale de Vargo      

Pias 39 22 3 7 56% 

V. V. Ficalho 24 21 2 11 88% 

Vales Mortos 8 7 1 7 88% 

V. N. S. Bento 32 25 2 13 78% 

Total 253 205 11 19 81% 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
Realizou-se no dia 8 de junho, no cineteatro Municipal de Serpa, o Conselho Municipal do Movimento Associativo, que 
contou com 37 participantes em representação de 31 entidades. 

 

TEAM BUILDING – Convívio entre funcionários do Município 
Realizou-se no dia 24 de Junho, uma ação de team building, dirigida aos funcionários do município. Uma descida do rio em 
canoa, seguida de uma caminhada e de um convívio final com uma sardinhada. Registaram – se 26 participações. 

 
 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

TAÇA DE PORTUGAL – BOCCIA SÉNIOR 
Realizou-se em Torres Novas, no dia 12 de junho, a Taça de Portugal de Boccia Sénior em Equipas, que contou com a 
participação de 7 equipas do Município de Serpa, num total de 30 atletas, distribuídos pelas equipas de Serpa, Vales 
Mortos, Santa Iria, Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São Bento, Vale de Vargo e Brinches 
 

 
10ª FEIRA SÉNIOR DE GRANDOLA – GERAÇÃO MAIS 
A convite do Município de Grândola, o município de Serpa fez-se representar na 10ª Feira Sénior Geração, no dia 16 de 
maio, com um grupo de 20 séniores do Programa Gente em Movimento. Constou do programa, uma caminhada desde as 
Piscinas Municipais até ao Parque de Feiras e Exposições e depois da cerimónia oficial de abertura, realizou-se uma de 
aula de atividade física sénior. 
À tarde, foi apresentado um espetáculo com os grupos da Universidade Sénior de Serpa e do Programa VIVER SOLIDÁRIO 
de Grândola, participaram também turmas da USG, danças coreografadas, turma de Karaté, Grupo Coral do PVS, atuação 
dos Grupos do Grândola Sports Club. O programa terminou com um baile com João do Carmo. 
 

 
ENCONTRO DE BOCCIA  
No âmbito da Prova de Aptidão Profissional do aluno João Pedro da Palma Malagueta, da Escola Profissional Fialho de 
Almeida e estagiário neste município, realizou-se no Pavilhão Carlos Pinhão, uma competição de Boccia Sénior, com a 
participação de 14 equipas de Serpa (2), Ficalho, Vila Nova (2), Vale de Vargo (2), Brinches (2), Vales Mortos (2) e Santa 
Iria, do concelho de Serpa e contou também com 2 equipas de Baleizão, num total de 45 participantes.  
Promotor (es) 
Escola Profissional Fialho de Almeida/ João Pedro da Palma Malagueta 



 

Relatório de Atividades | 2018 

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10 

Período de execução 
28 de maio  
 

Utilizações parques desportivos e Piscinas: 
Total de utilização do mês de junho - 3707 
  
         Assim distribuída: 
         Parque Desportivo de Serpa - 372 
         Pavilhão Carlos Pinhão-1460 
 
         Piscina descoberta de Serpa  
         Pagas 1030 
         Grátis 274 
 
         Piscina descoberta de Pias  
         Pagas 428 
         Grátis 143 
  
 
 

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
TRABALHOS CONCLUÍDOS 
 
- Manutenção de equipamentos municipais  
- Arruamentos em calçada 
- Reparações na sequência de pedidos de munícipes 
- Requalificação do Acesso ao Cemitério de Pias 
- Infraestruturas pluviais da Rua Soldados de Portugal 
 
 

TRABALHOS EM CURSO 
 
- Parque de campismo de Serpa 
- Infraestruturas Zona Sul 
- Manutenção da Piscina Descoberta 
- Jardim de Brinches 
- Rua das flores - Requalificação do passeio 
 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reparação do caminho de acesso ao Monte da Caveira (Turismo Rural) na zona do Karting (com início na EM 522) 
  - Limpeza e corte de ervas na envolvente do Festival da Juventude em Pias 
  - Reposição de asfalto na EM 519 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 519 
  - Reposição de asfalto em Vila Nova de S. Bento   
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TRABALHOS EM CURSO 
   - Reparação do caminho municipal 1071-2 
  - Reposição de asfalto em Pias 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 517 
  
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 
 
Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Administração direta: 
- Acesso pedonal ao Cemitério de Pias 
- Reparação de pavimento na EM 519 
 
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 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 requalificação da ETAR de Vales Mortos 
- Obra de Remodelação e Ampliação de Passagem Hidráulica no Barranco em Vales Mortos 
- Execução de BT, IP e ITUR do Loteamento da Hortinha - Artº 51 Secção J (2ª fase) em Serpa 
 
Preparação e Acompanhamento de eventos  
- Encontros de Culturas 
- Festival da Juventude 

 
Medidas de Autoproteção 
- Retificação das MAP’s da Musibéria 

 
Outros 
- Organização do Fardamento. 
- Propostas de aquisição de EPC’s e EPI’s. 
- Organização de documentação e registos de segurança. 

 
 

 
LOGÍSTICA 
 
- Apoio ao Evento Encontro de Culturas 
- Apoio ao DESCOBRE 
- Apoio ao Mastro da Santa Casa da Misericórdia de Serpa 
- Apoio ao Mastro do Agrupamento de Escolas de Serpa nº1 – S. João 
- Apoio ao Mastro do S. Pedro 
- Apoio ao Festival da Juventude 
- Apoio ao Mastro de S. João em Vales Mortos 
 
PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
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AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

SETOR DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 
 

1. Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido 

 
Número de Pedidos 

 
Números de Alvarás 

12 11 

 
2. Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 
Número de Pedidos 

 
Números de pareceres 

6 6 

 

3. Acompanhamento de processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas Freguesias 

Processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas 

Freguesias 

Junho 

- Etar vales Mortos 
- Fornos de carvão 

- Lagar de Vale de Vargo 
- Cooperativa Beja e Brinches 

-Queijaria Eira da Vila 

 

4. Gestão da limpeza de equipamentos Municipais  

 

Numero de Reclamações 

0 

 

5. Gestão da limpeza urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Reclamações 

2 
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6. Gestão da recolha de RSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Recolha de monos em particulares 

 

  
 
 
 
  
 

 
8. Gestão de resíduos - Parque de Máquinas 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades entregues (t) 

 
- 

 
- 

 
9. Recolha de resíduos nas freguesias 

 
Tipologia de resíduos 

 
Freguesia/Local 

 
Quantidades entregues 

 
RCD´s 

 

 
- 

 
- 

 
Monstros domésticos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia de resíduos 

 

 
Quantidades entregues (t) 

 
Junho 

 
20 03 01 

 (Indiferenciados) 

 
 

 
20 03 07 

 (Monstros domésticos) 

 
 

Número de Pedidos 

solicitados 

Número de Pedidos 

concluídos 

 

Tipologia recolhida 

 
16 

 
16 

 
Ramagens/Monos e REES/s 
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10. Limpeza de resíduos (parque II), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 

 

Tipologia de resíduos 

 

Quantidades Entregues 

 

- 

 

- 

 

11. Limpeza e manutenção do recinto das Eco Hortas (corte de ervas, colocação de composto).  

 
Mensal 

 
1 

 
12. Limpeza do recinto da feira 

 
Mercado Mensal 

 
26 de junho 

 
13. Lavagem de contentores 

 
Número de contentores lavados 

 

Contentores 
Superfície 

Contentores 
Subterrâneos 

515 - 

 
14. Lavagem da Praça da Republica 

 
Lavagem da Praça 

 
Lavagem das paredes do edifício da CMS 

 
15. Operação de desbaratização e desratização  

 
Desbaratização/desratização 

 
11  e 12 junho 

Todo o concelho 

 

16. Operações de Deservagem 

 

Deservagem 

 

 

Recinto da Feira 

Parque Desportivo 

 

17. Monotorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos.  

 

Número de pombos capturados 

 

0 
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SERVIÇO DE ÁGUAS E SANEAMENTO 

Durante o mês de junho, os serviços executaram num total de 153 Ordens de Trabalho, entre elas: 

Para os munícipes: 

43 – Ruturas entre ramais e conduta; 

5 – Interrupções no fornecimento e 4 restabelecimentos; 

10 – Verificações em torneiras de segurança; 

2 – Ligações de contadores; 

12 – Limpezas de fossa; 

5 – Verificações de leitura; 

18 – Desentupimentos; 

2– Mudanças de contadores; 

11 – Substituições de contador; 

6 – Verificações de contador; 

6 – Levantamentos de contador; 

6 – Ligações de contador; 

12 – Limpezas de contadores entupidos; 

2 – Reparação de tampa de caixa de visita 

4 – Colocação de portinhola 

2 – Verificação de interrupção de fornecimento de água 

1 – Ramal de Boca de incêndio 

2 – Máquina de detetar fugar 

 

De pedidos internos: 

Realização de 1 ensaio de estanquidade numa habitação em Brinches; 

Acompanhamento de uma vistoria em Brinches; 

Colaboração no Obra do Jardim de Serpa; 

Acompanhamento nos trabalhos de reaberturas das piscinas de Pias e Serpa; 

Execução de 5 ramais domiciliários de rede residual no concelho; 

Ampliação da Rede de Drenagem Residual em Pias; 

Acompanhamento da Obra da AGDA – Requalificação do Abastecimento a Pias; 

Abertura, reparação e ajuste nos sistemas de rega de Serpa; 

Reparação de aspersor no relvado de Serpa; 

Abertura, reparação e ajuste nos sistemas de rega das piscinas de Pias e de Serpa; 

Verificação da rede predial do Polo 2; 

Reparação de ruturas nos silos - Serpa 

Para além destes serviços houve o acompanhamento do PCQA, da obra da ETAR de Vales Mortos, trabalhos de manutenção 

da Rede de Abastecimento de Brinches com a leitura diária de alguns contadores. 

 

ESPAÇOS VERDES 

Tendo em conta a importância que os espaços verdes têm na função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria 

da qualidade estética, funcional e ambiental do meio onde se inserem, a Câmara Municipal de Serpa tem mantido os seus 

espaços aprazíveis, dispersos pelas freguesias do Concelho. 

Não sendo um trabalho finalizado, mas sim um empenho que está em contínuo crescimento, preconiza-se a constante 

manutenção destes locais. 
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Os espaços verdes deste concelho, para além de serem ecologicamente importantes, têm uma elevada importância no 

embelezamento deste concelho. Estes locais permitem: 

. Contribuir para a autenticidade da vegetação autóctone local, bem como a identidade local; 

. Educar e sensibilizar a comunidade para a preservação dos espaços naturais e arborização; 

. Contribuir para a coerência e legibilidade do tecido urbano. Melhorar a qualidade de vida urbana, tendo em consideração 

que os espaços verdes atuam o escape de tensões psíquicas, muito frequentes em meios urbanos; 

. Proporcionar à população experiências de alto valor ecológico em pleno ambiente urbano, através do contacto com a 

vegetação e com a biodiversidade; 

. Engrandecer o interesse a nível de embelezamento e estética dos espaços urbano. 

Assim durante o mês de junho de 2018 o sector de espaços verdes procedeu ao corte de aproximadamente 49500 m2 de área 

relvada, área equivalente a 7 campos de futebol.  

De momento, a Câmara Municipal de Serpa tem em curso a requalificação de um espaço com especial importância, o jardim 

municipal, e desta forma o sector de espaços verdes tem procedido à manutenção do espaço. 

Terminaram-se os trabalhos de manutenção dos espaços verdes para a abertura das Piscinas de Serpa e de Pias, com a 

manutenção da área exterior, monda de ervas, corte de relva, plantação de vegetação em falta e pequenos cortes de ramos 

secos nas árvores.  

Ainda referente à manutenção dos equipamentos do município, procedeu-se à limpeza do espaço exterior da academia sénior 

para a festa de final de ano, do viveiro municipal, na limpeza do espaço exterior do antigo Polo 2 de Serpa, onde irá decorrer 

o ATL de Verão da Câmara Municipal de Serpa e Jardim de Brinches.  

Os largos que tiveram intervenção de manutenção no decorrer deste mês, foram o Largo do Corro e largo de S. Paulo, assim 

como a rotunda dos bombeiros com a plantação de novas plantas e limpeza das faixas da rua José Manuel da Graça Afreixo. 

O sector deu apoio ao Encontro de Culturas e Festival da Juventude.  

Em resposta aos pedidos de munícipes a esta autarquia, procedeu-se à realização dos seguintes trabalhos: 

  . Corte de raízes na rua Pardal Romão. 

  . Cedência de plantas à Junta de freguesia de Pias e de Vila verde de Ficalho.  

Procedeu-se à transplantação de 30 Oliveiras do Monte do Peixoto para a ZAE de Serpa.  

No âmbito da requalificação de acesso ao cemitério de Pias, efetuou-se a transplantação de 1 Oliveira e plantação de arbustos 

autóctones.  

Foram ainda realizados os trabalhos de deservagem na ciclovia até às eco-hortas, parque de campismo, espaço adjacente ao 

Pavilhão Carlos Pinhão e rotunda da ZAE de Serpa.  
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

AÇÃO SOCIAL 

Teleassistência Domiciliária 
Não existe lista de espera para o serviço. 
Aparelhos instalados: 19 
Durante o mês de junho foram instalados 2 aparelhos e feita uma assistência técnica a outro perante uma avaria. 
 
PMARCHS 
Encontram-se em análise 06 processos. 
 
PES - Plano de Educação para a Saúde 
Realizaram-se 2 ações de sensibilização/esclarecimento no 3º Período no Agrupamento n.º1, com os alunos do 8º ano, num 
total de 3 turmas. 
 
Temáticas: 
a) Puberdade e Adolescência,  
b) Prevenção da Violência Sexual,  
c) Prevenção dos comportamentos de risco, 
d) Consentimento 
 
Projeto Des(COBRE) o teu corpo 
Projeto em parceria com a ULBSA-UCC e CPCJ na área da prevenção da violência sexual.  
 
Realizou-se dia 14 de Junho a Feira de Recursos com o objetivo de reforçar, junto das crianças, a identificação das entidades 
locais de segurança, GNR,CPCJ,UCC-SERPA, Bombeiros Voluntários e exposição de posters do projeto. 
 
A feira contou com a presença de 100 crianças de Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Brinches, Vale Vargo e Serpa e com o 
apoio das juntas de freguesia do concelho. 
 
 
Preparação do processo de Candidatura Projeto de mediadores municipais e interculturais 
Apoio na preparação do diagnóstico, memória descritiva e proposta de elaboração das atividades a realizar junto dos grupos 
alvo (imigrantes e população cigana). 
 

Academia Sénior 

Durante todo o mês decorreram os ensaios de preparação da marcha, à 4ª feira, das 17h30 as 19h00. 

Dia 21 – Festa de Encerramento do ano letivo e comemoração dos Santos Populares com realização das seguintes atividades: 

 Construção do Mastro; 

  Arraial; 

  Desfile da Marcha;  

 Sardinhada e Baile; 

 Apresentação dos trabalhos realizados nas disciplinas de Português, Francês e Musica. 
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Loja Social de Serpa 

Neste mês foram feitos 24 atendimentos e fornecidos 193 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 2050,50Kg 1332,83Kg 615,15Kg 102,53Kg 

Calçado 273,40Kg 177,71Kg 90,22Kg 5,47Kg 

Brinquedos 109,36Kg 95,14Kg 10,94Kg 3,28Kg 

Livros 82,02Kg 12,30Kg 69,72Kg - 

Outros 218,72Kg 142,17Kg 65,62Kg 10,94Kg 

Total 2734,00Kg 1760,15Kg 851,64Kg 122,21Kg 

 

EDUCAÇÃO 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Pré-escolar  

No mês de junho beneficiaram deste programa: 

Valência / local Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

50 crianças 10 crianças 16 crianças 14 crianças 13 crianças 

Prolongamento 
Horário 

50 crianças 8 crianças 12 crianças 18  crianças 12 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.736,72 € 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* 

1.241,52 € 225,12 €  423,36 € 352,80 € 246,96 € 

* 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 junho, a 

autarquia teve um custo de 3.659,63 € distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 

Mortos 

Pias Vila Nova S. Bento 

1414,08 € 255,37 € 1.276,51 € 713,67 € 
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Transportes Escolares 

Neste mê, o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 324 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: 17.045,07€ 
 Viaturas de aluguer: 5.396,62€ 

 
Durante o Ano Letivo 2017/2018 o município teve um custo total com os transportes escolares de 166.154,18€ (Rodoviária – 
100.288,84€ e circuitos especiais – 65.865,34€). 
 
 
 
OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 

 1 de junho – Apresentação no Cine Teatro Municipal de Serpa de duas sessões do espetáculo musical Infantil “A 
Carochinha”, encerrando desta forma a programação da Semana da Criança. Para assistirem ao espetáculo o 
município assegurou o transporte de todas as crianças do pré-escolar e 1º ciclo do concelho. Participaram 690 crianças 
e respetivos docentes. 
Na mesma data procedeu-se à entrega de um Kit composto por um saco mochila, um estojo e uma caixa de 6 lápis de 
cor a todas as crianças do pré-escolar e 1º Ciclo. 
Foi também entregue um exemplar do livro “Fim? Isto não acaba assim” de Noemi Vola, vencedor do II Prémio do 
Álbum Ilustrado, a todas as crianças do 3º, 4º 5º e 6º ano. 

 
 De 4 a 7 de junho – Face ao interesse manifestado, foram realizadas sessões de boas práticas ambientais, pelos 

técnicos do Ambiente do Município junto dos alunos do pré-escolar de Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vales Mortos, 
Serpa e Creche de Serpa.  
 

 6 de junho – Apoio logístico ao Passeio de BTT realizado pelos docentes de Educação da Física da Escola Básica 
Integrada de Pias. 
 

 7 de junho – Participação de crianças do Projeto “Cante nas Escolas” na sessão de abertura do Encontro de Culturas, 
realizado em Serpa, na Praça da República. 
 

 13 de junho –Participação técnica na reunião do Conselho Eco-Escolas da EB 2,3 de Vila Nova de S. Bento, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
1- Informações; 
2- Balanço da atividade Rota pela Floresta e Dia Eco-Escolas; 
3- Balanço do Projeto dos alunos do Clube da Natureza “O Galinheiro”; 
4- Sugestões para atividades a desenvolver para o próximo ano letivo. 
 

 Apoio logístico para realização do Arraial de S. João da EB 2,3 Abade Correia da Serra. 
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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 

01/06 Pré-escolar e 1º ciclo de: Brinches; 
Pias; Vale de Vargo; Vila Nova de S. 
Bento; Vila Verde de Ficalho; A-do-

Pinto; e Serpa 

Serpa (comemoração do Dia Mundial da Criança) 

01/06 Escola Secundária Serpa Serpa/Vila Nova S. Bento – apresentação e peça de teatro 

7 e 09/06 Escola Secundária de Serpa Serpa /Lisboa (aeroporto) – participação em Oficinas de 
Cinema em França 

08/06 Escola Secundária de Serpa Serpa/Lisboa – visita ao MAAT 

08/06 EB1 de Brinches e EB1 Vales Mortos Vales Mortos e Brinches /Lourinhã  - Dino Parque 

12/06 Escola Secundária de Serpa Serpa/Albufeira - Zoomarine 

15/06 EB 2,3 Vila Nova S. Bento Vila Nova/Lisboa  - Oceanário e Pavilhão do 
Conhecimento 

19/06 Escola Profissional Desenvolvimento 
Rural Serpa 

Serpa/Brinches/Alqueva – visita à Central Fotovoltaica 
Brinches e Barragem do Alqueva 

20/06 EB1 Pias Pias/Serpa – Visita ao Castelo., Museu Arqueológico e 
Biblioteca Municipal 

20/06 Escola Profissional Desenvolvimento 
Rural Serpa 

Serpa/Brinches/Alqueva – visita à Central Fotovoltaica 
Brinches e Barragem do Alqueva 

22/06 EB1 Vila Nova S. Bento Vila Nova/Lisboa – Jardim Zoológico 
 

 
 
Outro apoio com cedência de viaturas às escolas: 
 

 2 e 5 de junho – Cedência do autocarro de 51 lugares para transporte entre Serpa e o aeroporto de Lisboa (ida e 
regresso) de alunos e professores do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, para efetuarem uma visita ao CERN em 
Genebra. 

 22 de junho – Transporte dos alunos de A-do-Pinto para efetuarem uma visita ao Jardim Zoológico. 
 
 

Espaço Internet 
Durante este mês foram registados 174 utilizadores no Espaço Internet de Serpa, todos com a nacionalidade portuguesa. 

 
Foi prestado o seguinte apoio aos utilizadores: 

- Elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 

Apoio aos utilizadores a sites como o Europass para a elaboração de currículos profissionais assim como apoio na elaboração 

de cartas de apresentação, cartas de motivação e candidaturas espontâneas. 

Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio da Técnica do Espaço. 

Foi prestado apoio a 27 utentes. 

 

- Pesquisa para trabalhos escolares 

Têm prioridade de acesso aos computadores do espaço internet, estudantes, professores, investigadores e outras pessoas que 

comprovadamente manifestem urgência na execução de consultas ou pesquisas, principalmente quando tal se destine a 

trabalhos escolares. 
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Quando solicitado ,o espaço internet apoia todos os tipos de trabalhos escolares com aplicação das tecnologias em diversas 

plataformas. 

Foi prestado apoio a 15 utentes. 

 

- IUC .NET (Liquidação de Imposto Único de Circulação) 

Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 

Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único de Circulação, 

com o apoio da Técnica do Espaço. 

Foi prestado apoio a 14 utentes. 

 

- Acesso / utilização Sites Institucionais  

Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, trabalho, lei e 

ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças, etc.. 

Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 

(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efetuar registo , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros , 

com o apoio da Técnica do Espaço. 

Foi prestado apoio a 19 utentes. 

 

- Procurar emprego/ Formação através da Internet 

Apoio aos utilizadores no acesso e registo em sites: 

http://www.net-empregos.com/  ; http://www.indeed.pt /; www.bep.gov.pt/; www.ina.pt  

Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder , efetuar registo  , consulta,  imprimir 

comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio da Técnica do Espaço. 

Foi prestado apoio a 21 utentes. 

 

- Pesquisa / Compras/ Pagamentos on-line 

Apoio aos utilizadores na utilização de comércio eletrónico, através do qual os consumidores compram bens ou mercadorias 

diretamente de um vendedor na Internet sem um serviço intermediário. Loja online ou Loja virtual evoca a analogia física da 

compra de produtos ou serviços na loja física e virtual. Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá 

solicitar apoio da Técnica do Espaço para aquisição de bilhetes de avião, aquisição de produtos, pagamento de portagens, 

acompanhar encomendas on-line entre outros. 

Foi prestado apoio a 17 utentes. 

 

- Acesso ao jogo ROBLOX 

O Espaço Internet apoia no acesso ao jogo preferido da faixa etária entre os 11 e 14 anos. ROBLOX é um jogo baseado num 

mundo aberto e multiplataforma, que permite aos jogadores criarem seus próprios mundos virtuais (places) e projetar seus 

próprios jogos dentro da plataforma digital. 

Foi criado pelo fundador e co-fundador David Baszucki e Erik Cassel em 2004. 

Foi prestado apoio a 32 utentes. 

 

 
 

                                     

 

 

http://www.1000-x-1000.com/
http://www.net-empregos.com/
http://www.indeed.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loja_virtual
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CULTURA E PATRIMÓNIO 

CULTURA 
 
XV ENCONTRO DE CULTURAS 
A 15.ª edição do Encontro reforçou o papel da cultura popular no fortalecimento da identidade e do desenvolvimento e 
continuou a dar ênfase ao cante alentejano, através das suas múltiplas manifestações. Nesse sentido, a programação incluiu o 
1.º Encontro Ibérico Associativo de Cultura Popular, centrado na temática do poder transformador da cultura, e o dia 10 de 
junho foi totalmente dedicado ao Cante Alentejano, Património Cultural Imaterial da Humanidade. 
Nos três dias do evento, na Praça da República, a partir das 22:00, tiveram lugar concertos do músico, cantor e compositor 
cabo-verdiano Tito Paris, acompanhado por Paulo Gonzo, Don Kikas e Biah Vasconcelos, do cantor português Tiago Bettencourt 
e da banda portuguesa The Gift. No espaço Nora, a partir das 24:00, atuou o grupo português Danças Ocultas, o músico 
brasileiro Fernando Martins, e o grupo espanhol Acerte. 
O 1.º Encontro Ibérico Associativo de Cultura Popular decorreu no dia 9 e foi coorganizado pelo Município de Serpa, a 
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD) e a Federación Espanola de Agrupaciones 
de Folclore (FEAF). O encontro incluiu atividades diversas (stands, jogos tradicionais, música, dança) no Castelo e um fórum 
dedicado ao tema no Musibéria. 
No dia 10, na Casa do Cante, realizou-se uma mesa redonda com a etnomusicóloga Maria do Rosário Pestana e representantes 
dos grupos corais do concelho de Serpa, bem como uma exposição de obras do pintor Joaquim Rosa. No Castelo atuaram 
ranchos e grupos corais. O dia terminou com um concerto na Praça da República dedicado ao Cancioneiro de Serpa que juntou 
o compositor e maestro Nuno Côrte-Real, o Ensemble Darcos e o Coro Ricercare.  

 
NOITE DE RUA CHEIA, 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO 2018 
Trabalho preparatório de organização: contacto com artistas, elaboração do mapa…  
 
OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA MÃOS NA MASSA – “E tudo o vento levou”, 9 de junho, Biblioteca Municipal de Serpa 
No dia 9 junho, às 10h30m na Biblioteca Abade Correia da Serra, realizou-se a Oficina “E tudo o vento levou”, celebrando o Dia 
Mundial do Vento (15 junho). 
O vento também sabe desenhar e para isso usámos palhinhas e soprámos, tinta, água, purpurinas, bolinhas de papel que 
fizeram belos desenhos. 
N.º participantes: 11 Participantes: 8 crianças e 3 adultos 
Materiais envolvidos: Tintas, palhinhas, pó brilhante, papel de cenário 
Divulgação: Cartaz, Agenda Cultural, Correio eletrónico, Facebook. 
Orientadora: Paula Estorninho (arquiteta) 
 
 
 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
HOMENAGEM AO ABADE CORREIA DA SERRA E AO ESCRITOR VITORINO NEMÉSIO 
No dia 2 de junho, o Grémio Abade Correia da Serra, sediado em Lisboa, e o Círculo Vitorino Nemésio, de Angra do Heroísmo, 
promoveram em Serpa uma homenagem ao Abade Correia da Serra (1751 - 1823) e ao escritor Vitorino Nemésio (1901 - 1978). 
12:00h l Junto ao monumento de Correia da Serra - palestra "Abade Correia da Serra: itinerário pela liberdade e a natureza" 
por Alcino Pedrosa (Universidade Nova de Lisboa). 
16:00h l Casa do Cante - Conferência "A iniciação de Nemésio" por Luiz Fagundes Duarte (Universidade Nova de Lisboa). 
A iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Serpa 
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APOIO ÀS FILMAGENS DO FILME “QUERO-TE TANTO”, DE VICENTE ALVES DO Ó, UMA PRODUÇÃO DA UKBAR FILMS 

Apoio à equipa de produção na prospeção de possíveis locais de filmagem a decorrer em julho 2018. 
Coordenação com a logística municipal.  
 
 

BIBLIOTECA 
 “CONTARELOS” - 5,12 e 19 de junho, Sala do Conto 
Animações de leitura que visam fortalecer os laços das crianças com os livros, suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de mais 
tarde, lerem por prazer. Para crianças dos 3 aos 6 anos. Sessões abertas ao público em geral e às crianças que frequentam o 
prolongamento de horário do Jardim de Infância de Serpa.  
N.º de participações: 102 
Divulgação: GICI- agenda cultural 

 
 

“ANDAR POR AÍ…” – 6, 7 e 8 de junho, A Biblioteca Municipal fora de portas! Serpa, Pias e Vila Nova de São Bento 
 Andar por aí… atividade de frequência anual que pretende tirar os livros do espaço físico da biblioteca, percorrer a cidade em 
percursos pré-estabelecidos e promover o livro e a leitura junto da comunidade. Este ano utilizámos um veículo municipal 
forrado a livros (simulando ser um veículo militar): uma “ARMA DE INSTRUÇÃO MASSIVA”, um “CANHÃO DA LEITURA “ que 
avançou pelas ruas do concelho. Todas as crianças do pré-escolar (ensino público e privado) e algumas do 1. º ciclo do Concelho 
de Serpa participaram na atividade. O “Canhão da leitura” esteve no dia 6 em Serpa (onde se reuniram as crianças de Vales 
Mortos). No dia 7 em Pias (onde se reuniram as crianças de Brinches e Vale Vargo). No dia 8 em Vila Nova de São Bento (onde 
se reuniram as crianças de Ficalho). Por dificuldade de transportes à tarde fomos finalizar a ação com as crianças de A-do-Pinto. 
Tudo para lembrar à comunidade a importância de ler e contar histórias aos mais novos. As crianças participantes “os soldados 
da leitura” foram pela ruas espalhando a sua palavras de ordem: “ TOCA A LER! TOCA A LER! ” e “QUEREMOS OUVIR HISTÓRIAS! 
QUEREMOS OUVIR HISTÓRIAS!”  
A atividade suscitou, mais uma vez, grande interação com a população que sinalizou agrado. A segurança do evento contou 
com a colaboração da Guarda Nacional Republicana dos Posto Territoriais de Serpa e Vila Nova (Pias).  
N.º de participantes: 346 (participações diretas)  
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
 
“TERTÚLIA DE PALAVRAS” – 13 de junho, Sala polivalente 
 Orbitando sempre em torno da Palavra enquanto forma privilegiada de expressão e comunicação de sentido, a sessão “Tertúlia 
de palavras” pretende trazer ao encontro as diferentes formas da oralidade: conto oral, lenga-lengas, trava-línguas, anedotas, 
poesia popular, histórias de vida. 
N.º de participantes: 8 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
 
“GOMOS DE TANGERINA” – 16 de junho, Sala de animação de leitura 
Sessão mensal de mediação de leitura para pais e filhos com o objetivo de promover a utilização do livro infantil nas famílias. 
Sessão onde a Biblioteca convida os participantes a se encontrarem com o universo criativo da literatura infantil.  
N.º de participantes: 22 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“OH!” – Sessão para bebés e pais - 23 de junho 
 Sessões com periodicidade trimestral que visam sensibilizar os pais para a importância do livro enquanto promotor da 
comunicação de afetos desde as primeiras idades; O livro ao lado do biberão! O livro como jogo de esconder e mostrar, 
uma interminável caixinha de surpresas onde a antecipação do novo, do aparecer e desaparecer é a raiz fundadora do 
interesse e entusiamo pela vida. Para pais e bebés dos 8 aos 36 meses.  
N.º de participantes: 16 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
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EXPOSIÇÃO ”HÁ CLASSES SOCIAIS” de Joan Negrescolor – de 18 maio a 30 junho de maio, Sala polivalente 
Exposição composta por 36 folhas de desenhos originais, 6 digigrafias, 6 cópias a3, 5 livros “ Há classes sociais” publicados em 
diversas línguas, 1 caderno moleskine de originais, 3 livros de bibliografia, 1 troféu/prémio JUNCEDA 2016 atribuído pela 
Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya e um fresco pintado numa das paredes da Biblioteca. O livro que é uma 
reedição de 1978, na Espanha pós-franquista é uma tentativa de explicar a diferenciação de classes aos mais novos. Todos os 
homens são iguais. Mas há coisas que os tornam desiguais: a força, o poder, o dinheiro e a cultura. Este livro fala-nos de 
dominantes e dominados, de ricos e pobres, das classes alta, média e trabalhadora, e de como todos eles vivem e veem o 
mundo de maneira diferente. Nos últimos anos, as diferença entre ricos e pobres aumentaram. Como podemos traçar um 
futuro mais justo? Joan Negrescolor trabalha em publicidade, na imprensa, em livros para crianças e literatura em geral, e faz 
até ilustrações para jogos. Realiza animações e é autor de letreiros luminosos. Colabora ainda com vários grupos que querem 
tornar Barcelona um lugar mais habitável. 
N.º de participantes: 160  
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
 
“TAMBÉM QUERO… LER” – mês de junho, Agrupamentos de Escolas N.º 1 e Nº 2 de Serpa (ensino pré-escolar), A-do–Pinto, 
Brinches, Pias, Serpa, Vale Vargo, Vales Mortos, Vila Nova De São Bento, Vila Verde De Ficalho 
 O objetivo deste programa é oferecer às crianças em idade pré-escolar principalmente as distantes da sede de concelho, que 
não tem a oportunidade de se deslocarem 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. Brincar o livro! O presente Programa faz parte da 
Candidatura do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar 
N.º de participantes: 589 
N.º de sessões: 48 - (29 Telma Saião) + (19 Ermelinda Pepe)  
Materiais envolvidos: Livros e materiais diversos 
 
 
“VISITAS – SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO” – 27 de junho, Biblioteca Municipal de Serpa 
Visita dos alunos de cursos de IFE – Instituto de Formação e emprego “Curso Técnico Auxiliar de Saúde. 
N.º de participantes: 10 
 

 
CASA DO CANTE 
PREPARAÇÃO DA ROTA DO CANTE - JULHO 
Contatos com todos os grupos corais do concelho e a divulgação das datas em que ocorrem os ensaios abertos através da 
página do Facebook da Casa do Cante. 
 
 

https://www.facebook.com/APICil.lustracio/?fref=mentions
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PREPARAÇÃO DO DIA DO CANTE 
Inserido no XV Encontro de Culturas, preparação do dia do Cante, 10 de junho, contactos com todos os grupos corais do 
concelho para atuação no Castelo.  
 - Contato com responsável do projeto Cante nas Escolas, para atuação de abertura da XV edição do Encontro de Culturas, esta 
atuação contou com a participação de 60 crianças do Concelho de Serpa. 
 - Contato com Grupo Coral Infantil “Pequenas Espigas” da Escola do 1º Ciclo da Cova da Moura, Agrupamento de Escolas da 
Damaia para atuação no Castelo 
- Montagem e inauguração da exposição do Pintor Joaquim Rosa na Casa do Cante.  
- Organização de Mesa Redonda Falar do Cante - O Património Somos Nós! Inserida no Ciclo de Conversas “O Património Somos 
Nós”, um projeto da Dr.ª Maria do Rosário Pestana (INET-md- Universidade de Aveiro) e da Dr.ª Maria José Barriga (CESEN- 
Universidade Nova de Lisboa). 

 
 

APOIO LOGÍSTICO À AMPGDP  
(Associação Musica Portuguesa a Gostar dela Própria) captação áudio e audiovisual dos Jordões em Pias. 
 
 
DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS E ESPETÁCULOS 

 Divulgação de iniciativas e espetáculos com a participação de grupos corais num total de 16.744 pessoas alcançadas: 

 XV Encontro de Culturas- Dia do Cante 

 6ª Encontro de Grupos Corais Alentejanos e 7º Aniversário do Grupo Coral Feminino As Escouralenses. 
 18º Aniversário e XIV Encontro de Grupos Corais, provido pelo Grupo Coral e Etnográfico Paz e  Unidade das 

Alcáçovas. 

 31º Encontro de Cantares Alentejanos do Concelho de Almada. 
 7º Encontro de grupos corais em Santa Clara do Louredo 

 3º Encontro de grupos corais e 3º aniversário em Barrancos, organizado pelo grupo Coral Feminino Vozes de 
Barrancos. 

 7º Encontro de grupos corais na Granja 
 12ª Feira Anual do Idoso em Albernoa (Encontro de Grupos Corais) 
 Espetáculo com Cante Alentejano, Festas de Santo António em Reguengos de Monsaraz 
 Festival Cultural de Santo Amador, atuações de Cante Alentejano 
 Encontro de grupos corais – Forte da Casa 

 Publicações de Cante Alentejano num jornal Japonês 
 Encontro de Cante Alentejano (Inatel) em Portalegre 
 Festa do Cante Alentejano no Cacém 
 85º aniversário dos Ceifeiros de Cuba 
 Viagem do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa para a Suíca 
 Lúcia Moniz a cantar com o Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias e com o Rancho Coral Feminino As Papoilas do 

Enxoé de Vale de Vargo 

 Festival Internacional de Artes 
 Semana Cultural de Vale de Vargo 

 26º Jornadas Cultorales em Cortegana com atuações de Cante Alentejano, Grupo Coral Os Arraianos de Viva verde de 
Ficalho  
 

DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS SOBRE CANTE ALENTEJANO: 
Vídeos de A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, gravados entre 22 e 28 de junho, Jordões de Pias com a participação da 
cantora Lúcia Moniz  

  
VISITAS À CASA DO CANTE 
A Casa do Cante recebeu em junho, 316 visitantes. 
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O Auditório da Casa do Cante acolheu durante o mês de junho, nas seguintes datas: 
-17 junho - Apresentação do livro/cd “Quatro Cantos e outros Tantos” - Cancioneiros Originais  Alentejanos de Joaquim 
Caeiro. 
 
 
 

PATRIMÓNIO 
 
MUSEU DE ETNOGRAFIA 
Processo de desmontagem do acervo do Museu M. de Etnografia: selecionar, identificar e acondicionar as peças para posterior 
deslocação para o Musibéria. 
 
SITE CMSERPA – ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS 
Contato com artesãos do concelho, para atualização do site do município.  
 
PROPOSTA DE EXPOSIÇÃO 
Elaboração de proposta base, das peças museológicas relativas aos ofícios tradicionais, que poderão enquadrar na exposição 
permanente da antiga fábrica de moagem. 
 
NÚCLEO DE TRAJE 
Deslocações ao Núcleo de Trajes. Organização e identificação dos trajes, (IFPB) para cedência dos mesmos. Pedidos esses, 
deferidos superiormente. 
 
CANDIDATURA CONJUNTA CMS/ADPM COM A DESIGNAÇÃO “SERPA TERRA FORTE – PROMOÇÃO” 
Campanha promocional responsabilidade da ADPM (folheto, publirreportagens, vídeo e site): 
- Apreciação da estrutura e conteúdos para o site de promoção turística; 
Criação de plataforma web e mobile (app SerpaTour) com rotas temáticas e realidade aumentada: 
- Orçamentos a gráficas para imprimir a coleção de 30 postais SerpaTour + embalagem para ofertas institucionais, incluindo 
descrição das características técnicas. 
- Ponto de situação para conclusão da app SerpaTour, tendo em vista agendar a sessão pública de apresentação com os 
agentes locais. 
 
 
PLANO DE GESTÃO DO CENTRO HISTÓRICO 
- Reunião com o objetivo de identificar uma possível estratégia de desenvolvimento para o território Serpa, mais 
especificamente a procura de modelos sociais e económicos adequados; 
- Compilação dos ficheiros digitais contendo estudos, planos e apresentações que têm Serpa como objeto de estudo. 
  

 
ARQUEOLOGIA 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS” 
Elaboração conteúdos da rubrica “Peça do mês” – junho para o “Serpa Informação”. 
 
PARECERES TÉCNICOS  
Elaboração de pareceres técnicos de arqueologia no âmbito do enquadramento em PDM. 
 
PEDIDOS EXTERNOS   
Acompanhamento do processo de edição das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular.  

Colaboração na candidatura do projeto “Território Hospitalário: história medieval en la raya” - cooperação transfronteiriça na 

Euro região Alentejo – Algarve - Andaluzia. 
 
FORMAÇÃO 
Participação em ação de formação na CIMBAL sobre Património Museológico, 26, 27, 28 Junho. 



 

Relatório de Atividades | 2018 

 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
27 

 
ENCONTRO DE CULTURAS 2018  
Apoio à organização do 1º Encontro Ibérico Associativo de Cultura Popular, inserido no XV Encontro de Culturas, 9 Junho  
 
 
DIVULGAÇÃO  
Redação de notas de imprensa e textos de divulgação sobre património histórico: 
- Visita ao Castelo e Museu de Arqueologia da EB Pias, 20 de junho  
 
ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL  
Gestão do carregamento de atividades na plataforma online do Ano Europeu do Património Cultural.  
 
RESERVAS DE ARQUEOLOGIA 
Análise das condições de depósito dos materiais arqueológicos. 
 
MUSEU DE ARQUEOLOGIA 
Realização de visita guiada a alunos da EB Pias, 20 de junho.  
Análise das condições para elaboração de réplicas arqueológicas.  
 
CONGRESSOS 
Elaboração de proposta de participação ao 3º Encontro Nacional de Museus com coleções de Arqueologia.  
 
 

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

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    14 

DVD-Vídeo    94 

Monografias  336 

Total  444 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  35 

7-9 anos  120 

10-12 anos  18 

13-16 anos  10 

17-20 anos  16 

21-35 anos  68 

36-50 anos   87 

51-65 anos   45 

> 66 anos   45 

Total  444 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 3 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 13 

Total de novos utilizadores inscritos  3 
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Total de eventos do módulo de pesquisa WEB (OPAC) 
(pesquisas, renovações, reservas, registo e outros) 

 73752 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas         118 

Total de sessões nos computadores  234 

 

 
CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E MUSEU DE ETNOGRAFIA 

 

 PORTUGUESES ESTRANGEIROS TOTAL 

CASTELO 1515 869 2384 

MMA – Museu Municipal de Arqueologia 650 346 996 

 

 

APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 Empreitadas: no mês de junho não foram abertos quaisquer concursos de obras públicas. 

Relativamente aos concursos já abertos e comunicados anteriormente, informa-se o seguinte: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
7/2018 

Empreitada de 
Infraestruturas 

Elétricas e ITUR do 
Loteamento do Moinho 

de Vento, em Serpa 

  
Foi apresentada reclamação, 

que está em análise 

Consulta 
Prévia 
6/2018 

Empreitada de 
execução de Rede de 
Distribuição BT, IP e 

ITUR e Equipamento PT 
- Loteamento da Zona 

Azul, Parcela 319º 
(Parcial/Zona da 

Creche) 

  
Aguarda compromisso para se 

poder assinar o contrato 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  Em apreciação 
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Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

37/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Produção do 

Festival da Juventude 

29-06-2018 
Rumores - 

Organização 
e Produção 
de Eventos, 

Ldª 

14.470,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

36/2018 

Aquisição de Fundo 
Documental para a 

Biblioteca 
  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

35/2018 

Aquisição de 
Equipamento 
Informático 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

34/2018 
Aquisição de Antivírus   Em melhoria de propostas 

 

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 

33/2018 

Aquisição de Sistema 
Operativo para o Parque 

Informático do 
Município de Serpa 

20-06-2018 - 
Informática El 
Corte Ingles, 

S. A. 

63.439,16€ 
Contrato nº 32/2018 assinado 

a 04-07-2018 

Ajuste 
Direto 

32/2018 

Aquisição de Serviços de 
Fiscalização da 
Empreitada de 
Reabilitação e 

Refuncionalização do 
Mercado de Serpa 

14-06-2018 - 
Ecofini, 

Consultores, 
Ldª 

14.062,50€ 
Contrato nº 31/2018 assinado 

a 25-06-2018 

Consulta 
Prévia 

31/2018 

Aquisição de 
Equipamento para 

Controle da Água da 
Piscina Municipal de 

Serpa 

01-06-2018 - 
F. Toscano, 
Engenharia 
Unipessoal, 

Ldª 

7.767,00€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

30/2018 

Aquisição de Luminárias 
LED e Colunas 

Troncocónicas para o 
Jardim de Brinches 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

29/2018 

Aquisição de Serviços de 
agenciamento de 

espetáculos no âmbito 
do Encontro de Culturas 

2018 

30-05-2018 - 
Rumores 

Organização 
e Produção 

74.990,00€ Concluído  
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de Eventos, 
Ldª 

Ajuste 
Direto 

28/2018 

Aquisição de Mobiliário 
de Escritório 

06-06-2018 - 
M3DC - 

Mobiliário e 
Decoração, 

Ldª 

9.168,76€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

27/2018 

Aquisição de Serviços 
para Printing and 

Finishing do Serviço de 
Águas 

11-06-2018 - 
Mailtec - 

Comunicação
, S. A. 

7.420,40€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

25/2018 

Aquisição de Gasolina 
Simples 95 Octanas 

23-05-2018 
Interserpa - 

Supermercad
os, Ldª 

7.800,00€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

18/2018 

Disponibilização de 
Linhas de Comunicação 

em Fibra ótica 
  Está em análise de reclamação 

 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

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

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

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

 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 SICI: 

 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 

 Comunicados 

 Newsletters 
 

Serpa informação n.º 162 e agenda cultural julho 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  

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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 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  
 
Educação 

 Poster “Descobre o Teu Corpo” – arranjo e impressão em plloter 

 Impressão Livro para colorir 

 Expobanner da GNR 

 Impressão folhetos 
 
Encontro de Culturas 

 Flyer do Dia do Cante 

 Alterações ao programa nos mupis  

 Senhas de Refeição 

 Certificado de Participação no Encontro de Culturas 

 Folha de Sala Iniciativa “Falar do Cante” 

 Mupi da Casa do Cante 

 Alteração do mupi da Praça da República  

 Tela para a Casa do Cante 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
Festival da Juventude 

 Banner facebook 

 Banner site da Câmara Municipal 

 Cartões de estacionamento 

 Alteração ao Cartaz 

 Cartão de Identificação 

 Orçamento Pulseiras 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
Desporto 

 Cartaz Team Building  

 Cartaz Rota das Azenhas 
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 Cartaz Verão Ativo 

 Cartaz Caminhada em Vale de Vargo  

 Cartaz Caminhada em Vila Verde de Ficalho  

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  
 
Feira Histórica 

 Imagem 2018 

 Pedido de orçamentos 
 
Piscina Municipal Descoberta 

 Senhas passe mensal 

 Cartões Cortejo Etnográfico 
 
Atendimento 

 Decoração em vinil das portas 

 Sinalética Interior 

 Pedido de orçamentos 
 
Revista Serpa terra forte 

 Orçamentos impressão 

 Design layout 
 

 
Mupis 

 4 Mupis genéricos e impressões  
 
Guadiana Em Festa 

 Cartaz 

 Banner 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
Marchas Populares 2018 

 Cartaz 

 Banner 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Carregamento de conteúdos  
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Divisão de Mobilidade e Obras Municipais  

 Alterações ao Folheto informativo para visitantes 
 

Notas de Imprensa 

 A Câmara Municipal de Serpa promoveu a 15.ª Edição do Encontro de Culturas. 

 Sandra Markes venceu o Campeonato Nacional de Boxe, na categoria de 66 quilos, cadete, numa prova que decorreu 
no passado fim de semana, em Lisboa. 

 Durante o mês de maio, teve inicio a obra de construção da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais em Vales 
Mortos. 

 A Câmara Municipal de Serpa está a efetuar um considerável esforço financeiro para a requalificação das estradas 
municipais que estão na sua área de abrangência. 

 A equipa de ténis de mesa da Casa do Povo de Serpa subiu à 2.ª Divisão Nacional de Honra. 

 A APOM – Associação Portuguesa de Museologia distinguiu a CIMBAL/Rede de Museus do Baixo Alentejo, da qual 
Museu Municipal de Arqueologia de Serpa faz parte, com o prémio “Parceria”, na edição de 2018 dos Prémios APOM.  

 A Câmara Municipal de Serpa e a União de Freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo estão a colaborar 
com o CEBAL (Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo) numa experiência científica única: a 
manutenção de uma população de supersobreiros, fruto de polinização controlada, o que significa que estas serão 
das poucas árvores no mundo cujos pais são conhecidos. 

 Na sequência das notícias que vieram a público sobre a não inclusão da eletrificação da linha Beja/Casa Branca no 
Plano Nacional de Investimentos (PNI) do Governo para 2020 e para 2030, a Câmara Municipal de Serpa volta a 
defender a importância da modernização desta via de comunicação para a região, como uma das principais 
acessibilidades ao aeroporto de Beja, bem como a conclusão do IP8 até Vila Verde de Ficalho, condições fundamentais 
para o sucesso do mesmo. 

 A Câmara Municipal de Serpa, em parceria com a EDP, vai substituir cerca de 500 luminárias por iluminação LED, 
durante o ano de 2018, no âmbito do Contrato de Concessão e Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão. 

 No passado dia 30 de junho, na Barragem do Enxoé, em Serpa, teve lugar mais uma edição do Festival da Juventude.  

 Teve início na segunda-feira, dia 2, mais uma edição das Oficinas de Verão da Câmara Municipal de Serpa. 
 

Comunicados 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, durante a semana de 11 a 15 de junho, foram feitas leituras nos 
contadores de água dos munícipes da localidade de Brinches. 

 A empresa Águas Públicas do Alentejo, na sequência dos trabalhos de conservação e manutenção da rede de 
abastecimento de água de Pias, procedeu a trabalhos de ligação de uma conduta provisória. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Vila Nova de São Bento no passado dia 27 de junho, quarta-
feira, para uma reunião com a União de Freguesias, seguidamente uma visita à localidade. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da realização de trabalhos de conservação e manutenção 
da rede de abastecimento a Pias, pela empresa Águas Públicas do Alentejo, ocorreu um rebentamento de uma 
conduta de abastecimento, pelo que foi suspenso temporariamente o fornecimento de água a Pias. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa vai estar em Vila Nova de São Bento no dia 27 de junho, quarta-feira, para 
uma reunião com a União de Freguesias, seguidamente uma visita à localidade. 

 
Diversos 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e atualização da rede social 
Facebook (Serpa Terra Forte e enRede), Balcão Único e Portal do Munícipe. 

 Design Gráfico: Relatório da Assembleia Municipal; Digitalização de plantas e Tratamento do Relatório de Contas; 
Logotipo para t-shirts do ATL; Acompanhamento da edição Revista em espanhol (TOP Viagens). 

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

 

SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

 RGPD - implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados: criação grupo de trabalho; reuniões com 

empresas para apresentação de experiências; 

 Início da implementação do novo antivírus - Kaspersky 

 Início da parametrização do novo sistema de backups – TAPES  

 Migração do acesso básico da central telefónica para fibra ótica – conclusão   

 Renovação do licenciamento Microsoft  

 Sistema de Faturação nas Piscinas Municipais - Instalação e acompanhamento  

 Novo Sistema de Registo de Assiduidade – acompanhamento e apoio ao serviço de Recursos Humanos no 

carregamento e parametrização dos dados  

 Rede wireless – informação para abertura de procedimento. 

 Levantamento da solução Bicicard – visita na empresa fornecedora da solução 

 Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe: 

 Apoio SICI no carregamento da informação  

 Storage – informação para abertura de procedimento - análise com base em informação recolhida na consulta e tendo 

em consideração as necessidades do município  

 Sistema de Gestão de Faturação – acompanhamento do processo  

 Informação para aquisição de Impressoras: necessidade resultante da reestruturação dos serviços e o desgaste de 

alguns equipamentos  

 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. 

 

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

 Gestão dos processos relativos às ZAE 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 dos equipamentos na área do turismo: parque de campismo e posto de turismo 

 Organização de visita institucional com comitiva espanhola, Torta del casar DOP; 

 Apoio à organização da III Feira do Enchido e do Presunto (I Mostra de mangotes de Aldeia Nova, concurso experimental 

de linguiça curada do concelho de Serpa e Tertúlia “Presunto como harmonizar com vinho”; 
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 Acompanhamento das candidaturas “Processo Tradicional de Vinho de Talha a Património Cultural e Imaterial da 

Humanidade” e Projetos âncora dos Recursos Silvestres e Parque Intermunicipal do Guadiana, das estratégias 

PROVERE. 

 

 

Planos, Projetos e candidaturas 
 Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos. 

 Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas. 

 Preparação de candidaturas a submeter ao Programa Valorizar (designadamente no âmbito das tipologias Valorização do 
Interior e Sustentabilidade) e ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, na Prioridade de Investimento 9.7. 
- área dos equipamentos sociais (Espaços de Atividades Ocupacionais). 

 Submissão da candidatura “Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais” ao Programa Operacional Inclusão Social 
e Emprego e da candidatura “Valorização do Parque Desportivo de Serpa” ao Programa Bem - Beneficiação de 
Equipamentos Municipais. 

 Participação em reuniões externas e internas 
 

Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 
Candidaturas 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 € 123.721,91 € 94.156,07 € -0.01 

Jardim Municipal 507.201,74 € 405.426,74 € 101.775,00 € 439.489,37 € 298.925,30 € 53.495,44 € 

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 € 60.095,34 € 36.552,55 € 4.976,75 € 

Valorização e Qualificação 
da Rede Museológica 
Municipal 

667.685,82 € 461.408,90 € 206.276,92 € 108.343,32 €   71.046,39 €  3.825,00 € 

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase I 

167.281,63 € 129.151,59 € 38.130,04 €  123.659,34 €   96.040,26 €  -0.01 € 

Programa de Requalificação 
de Infraestruturas 
Educativas Fase II 

194.191,61 € 99.832,41 € 94.359,20 € 105.109,85 € 3.548,10 € 81.808,73 € 

Planos integrados e 
inovadores de combate ao 
abandono escolar 

300.214,42 € 239.888,00 € 60.326,42 € - € 27.001,24 € - € 

Estágios 76.367,04 € 61.475,47 € 14.891,57 € - € 9.221,32 € - € 
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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 € 149.826,30 € 94.945,50 €  € 

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€ - € - € - € 

Microsite Feira do Queijo 
do Alentejo 

3.500,00€ 3.500,00€ -€ -€ -€ -€ 

TOTAL 4.391.220,93 € 3.336.122,72 € 1.184.630,35 € 1.119.470,43 € 737.811,73 € 144.105,92 € 

 

 

 
 
 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 

 

Sector de Desporto 

 

GENTE EM MOVIMENTO 

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 sénior. 

De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica e boccia. 

À data, o programa conta com 386 pessoas inscritas, 51 do género masculino e 335 do género feminino. A média de 

idades é de 67 anos. 

 

O número de inscrições por localidade é o seguinte: 

  Género 

Localidade Total Feminino Masculino 

Serpa 119 94 25 

Brinches 26 22 4 

Vila Verde de Ficalho 41 36 5 

Vila Nova de S. Bento 50 47 3 

Vale de Vargo 32 30 2 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 21 20 1 

Vales Mortos 51 43 8 

Pias 39 36 3 

TOTAL 386 335 51 
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O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 296 

Hidro 323 

Boccia 129 

 

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

Localidade GINÁSTICA 

N.º 

participações 

N.º 

aulas 

Média 

frequência 

Serpa 90 5 18 

Vila Nova S. Bento 56 4 14 

Brinches 53 5 10,6 

V. V. Ficalho 49 4 12,25 

Pias 47 5 9,4 

Vale de Vargo 48 4 12 

Vales Mortos 54 4 13,5 

A-do-Pinto 18 4 4,5 

Santa-Iria 39 4 9,75 

Total 454 39 11,6 

 

Na ginástica frequentam o projeto ATIVO projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades na 

abordagem a realizar) 33 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 

- Pias – 3 

- Brinches – 1 

- Serpa – 7 

- Vales Mortos – 10 

- VV Ficalho – 6 

- Vila Nova S Bento – 3 

- Vale de Vargo – 3 

 

Verão Ativo 

Sessões de modalidades desportivas às terças e quintas durante os períodos da tarde (14h30 às 17h30m), com a 

seguinte calendarização: 

5ª Feira 

Dia Atividade 

05-jul Badminton 

12-jul Waboba 

19-jul Badminton 

26-jul  Waboba 

 

 

Local - Piscina Municipal Descoberta de Serpa 

 

 

3ª Feira 

Dia Atividade 

03-jul Futvolei 

10-jul Volei 

17-jul Futvolei 

24-jul Volei  

31-jul   Futvolei 
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Sessões de modalidades desportivas (futvolei, badminton, voleibol e waboba) todas as terças e quintas durante os 

períodos da tarde (14h30 às 17h30m), registando-se as seguintes participações por modalidade: 

 

Atividade Participantes Média 

Futvolei 77 26 

Badminton 39 20 

Voleibol 45 23 

Waboba 47 24 
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Oficinas de Verão 

Aulas de atividade física desportiva (2.ª feira, Pias, Brinches e Serpa (pré-escolar) l 4.ª feira, Vales Mortos e Serpa (1º 

ciclo) l 5.ª feira, V.V. Ficalho e A-do-Pinto l 6.ª feira, Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo) 

 

Jogos aquáticos (3.ª feira, V.V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa (1º ciclo) l 5.ª feira, Vila Nova de S. Bento l 6.ª feira, Serpa (1º 

ciclo) e Vales Mortos) 

 

Local 

Piscina Municipal Descoberta de Serpa 

 

Aulas de atividade física desportiva e jogos aquáticos para alunos do pré-escolar e 1º ciclo de Serpa, Pias, Vila Nova 

de S. Bento, Vales Mortos, Vale de Vargo, A-do-Pinto e Vila Verde de Ficalho. 

 

Localidade Atividade física desportiva Jogos aquáticos 

Serpa 1º Ciclo 205 147 

Serpa pré-escolar 96  

Pias 93  

Brinches 40  

V.V. Ficalho 98 35 

A-do-Pinto 45 2 

Vales Mortos 76 12 

V.N.S. Bento 175 20 

Vale de Vargo 88  

 

 

Rota das Azenhas – Descida do Rio Guadiana em Canoa – Moinhos Velhos ao Moinho da Amendoeira 

Realizou-se no dia 28 de julho, a Rota das Azenhas. Esta descida, com uma distância aproximada de 10 km teve início 

nos Moinhos Velhos, em Brinches e final, no Moinho da Amendoeira, com uma paragem na Ponte para descanso e 

reforço alimentar dos 23 participantes desta aventura. 

 

Vamos Conhecer o Concelho… a Pé – Rota do Contrabando 

Realizou-se no dia 27 de julho, uma caminhada noturna, em V.V. Ficalho, denominada “Rota do Contrabando”, um 

percurso com cerca de 12 Km. A concentração realizou-se na Praça Condes de Ficalho, pelas 20h30m, seguindo-se o 

briefing e o início da caminhada. Participaram cerca 80 pessoas nesta caminhada noturna. No final, os participantes 

tomaram a ceia (chá frio e biscoitos). 

Para além do município esta atividade contou com o apoio das juntas de freguesia. 

 

 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

TORNEIO DE FUTSAL  

Promotor (es) 

Clube Atlético Aldenovense 

Período de execução - 15 de junho a 20 de julho 
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TORNEIO DE PESCA ACHIGÃ  

Promotor (es) - FLW Portugal eventos de pesca desportiva 

Período de execução - 14 de julho  

 

TORNEIO DE FUTSAL  

Promotor (es) - Futebol Clube de Serpa 

Período de execução - 23 de julho a 3 de agosto 

 

ACAMPAMENTO PELA PAZ  

Promotor (es) - Plataforma pela Paz e Desarmamento 

Período de execução - 27, 28 e 29 de julho  

 

 

Utilizações parques desportivos e Piscinas: 

Total de utilização do mês de julho – 13.152 

  

Assim distribuída:  

Pavilhão de Desportos Carlos Pinhão - 1066 

Parque Desportivo de Serpa - 372 

Piscina de Serpa - 8014 

Piscina de Pias - 3700 

 

 

  
  
 

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  

 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 

TRABALHOS CONCLUÍDOS 

 Serpa 

- Polo 3- Pintura de Salas  

- Manutenção da Piscina Descoberta 

- Musibéria - Apoio na colocação Remoção de letras 

- Polo 2 – ATL- Abertura na parede para aparelho de Ar Condicionado 

- Pintura do bar do Edifício dos paços do concelho 

- Reparação de calçada na sequência de reparações SAS -Largo do corro 

Brinches 

- Rua das flores - Requalificação de passeio 

Pias 

- Acesso ao cemitério de Pias 1ª fase 

- Rua Soldados de Portugal- Infraestruturas pluviais 

- Agrupamento de escolas de Pias- colocação de 3 bancos 
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- Reparação de calçada na sequência de reparações SAS –Júlio Dinis; 5 de Outubro; Rua infante D. Henrique e Rua Gago 

Coutinho 

V.N.S.B 

- Reparação das balizas do campo desportivo- Retificação da altura das Balizas 

Concelho 

- SAS-reparação de calçada resultante do serviço de águas e saneamento 

 

 

TRABALHOS EM CURSO 

- Infraestruturas Zona Sul- Soiserpa 

 

REDE VIÁRIA 

 

TRABALHOS CONCLUIDOS 

  - Limpeza e corte de ervas na envolvente do Festival do Peixe do Rio e reparação do caminho de acesso 

  - Reposição de asfalto em Pias 

                

TRABALHOS EM CURSO 

  - Reparação do caminho municipal 1071-2 

  - Limpeza e corte de ervas na EM 517 

  - Colaboração com o apoio logístico na montagem de feiras e festas no concelho 

   

 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Administração direta: 

- Preparação da intervenção na Rua Dr Alberico Nunes Figueiredo em Vila Nova (plano sinalização temporário) 

 

Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 

- Obra de Construção da ETAR de A-do-Pinto 

- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 

- Obra de Conservação na Torre do Relógio em Serpa 

- Obra de requalificação da ETAR de Vales Mortos 

- Obra de Remodelação e Ampliação de Passagem Hidráulica no Barranco em Vales Mortos 

- Execução de BT, IP e ITUR do Loteamento da Hortinha - Artº 51 Secção J (2ª fase) em Serpa 

- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 

 

Preparação e Acompanhamento de eventos  

- Feira Histórica de Serpa 

 

Medidas de Autoproteção 

- Retificação das MAP’s da Musibéria 

 

Outros 

- Organização do Fardamento e meios de 1ª intervenção. 

- Levantamento exaustivo de necessidades de EPI’s. 

- Organização de documentação, registos de segurança e preparação de conteúdos para formação em contexto de trabalho. 
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LOGÍSTICA 

- Apoio ao Festival da Juventude 

- Apoio ao Mastro de S. Pedro 

- Apoio ao festival Noites da Nora 

- Apoio ao Filme “Quero-te Tanto” 

- Apoio às Noite de Rua Cheia 

- Apoio a Feira do Enchido e do Presunto 

- Apoio ao Acampamento pela Paz 

- Apoio a feira FATOR 

- Reparação da sinalética diversa no concelho. 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 

- Análise Avaliação Diária de Risco 

- Apoio a pedidos internos e de munícipe 

- Apoio às ocorrências no concelho 

- Ações de sensibilização no âmbito da Defesa da Floresta 

- Constituição da equipa de Proteção Civil 

 

 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

Espaços Verdes 
 
TRABALHOS EFETUADOS NO MÊS DE JULHO 

. Roçar Casa dos magistrados.  

. Roçar ervas no espaço adjacente à Rua Pardal Romão 

 . Roçar os triângulos da cruz nova  

. Monda dos canteiros Bairro do Fomento 

. Monda dos canteiros do Telheiro 

. Monda dos canteiros da N.ª S.ª dos remédios  

. Manutenção do jardim de Brinches 

. Monda do canteiro do Largo do Rossio 

. Monda do Canteiro da Rua Serpa Pinto (EDP) 

. Monda dos canteiros da Cruz Nova  

. Residencial Pulo do Lobo  

. Corte de relvados em Serpa e freguesias na totalidade de 49500 m2 

. Intervenção ao nível da limpeza de árvores (apoio à proteção civil da CMS) em virtude de temporal. 

. Plantação de árvore no Badim da Igreja em Vale Vargo e colocação de mobiliário urbano (banco) 

. Colocação de bancos na EBI de Vale de Vargo  

. Apoio à FATOR na cedência de plantas 

. Apoio à semana cultural de Vale de Vargo n cedência de plantas 

. Apoio à feira anual em Vila Nova de S. Bento na cedência de plantas  

. Apoio ao Futebol Clube de Vale de Vargo na cedência de plantas. 
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Serviço de Águas a Saneamento 

Durante o mês de julho, os serviços executaram num total de 171 Ordens de Trabalho, entre elas: 

 

Para os munícipes: 

65 – Ruturas entre ramais e conduta; 

 2 – Restabelecimentos; 

7 – Ligações de contadores; 

10 – Limpezas de fossa; 

3 – Verificações de leitura; 

23 – Desentupimentos; 

3 – Mudanças de contadores; 

17 – Substituições de contador; 

2 – Verificações de contador; 

6 – Levantamentos de contador; 

11 – Limpezas de contadores entupidos; 

2 – Verificação de interrupção de fornecimento de água 

3 – Reparação de portinhola 

1 – Reparação de Boca-de-incêndio 

3 – Máquina de detetar fugar 

 

De pedidos internos: 

1 Reparação de tampa de esgoto 

2 Colocações de válvula de retenção de águas residuais 

1 Colocação de torneira no espaço internet 

1 Limpeza do espelho de água 

Revisão dos sistemas de rega de Serpa e Vale de Vargo 
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Substituição de válvula de descarga no lava-pés da piscina descoberta de Serpa 

Substituição de autoclismo da piscina descoberta de Serpa 

Colaboração na Feira de Vila Nova S. Bento 

 

Para além destes serviços houve o acompanhamento do PCQA, da obra da ETAR de Vales Mortos, trabalhos de 

manutenção da ETAR de Santa Iria. 

 

 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

AÇÃO SOCIAL 

Projeto de Teleassistência Domiciliária 
Visitas domiciliárias no âmbito do Projeto de Teleassistência Domiciliária 
Realizaram-se 9 visitas aos utentes para avaliação de satisfação com o serviço, em Serpa, A-do- Pinto, Santa Iria 
A maior parte dos utentes está “muito satisfeito” com o serviço, referindo sentir-se mais seguros e protegidos. 
-Aparelhos instalados: 19 
 
PMARCHS 
Encontram-se em análise 06 processos. 
 
CANDIDATURA PROJETO DE MEDIADORES MUNICIPAIS E INTERCULTURAIS| Projeto Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e 
Construir Identidades 
- Apoio na preparação do diagnóstico, memória descritiva e proposta de elaboração das atividades a realizar junto dos 
grupos alvo (imigrantes e população cigana). 
-Entrega da candidatura a 12 de julho. 
 

Academia Sénior 

Elaboração do plano de atividades para o ano letivo 2018/2019 e abertura de inscrições. 

 

Loja Social de Serpa 

Neste mês foram feitos 26 atendimentos e fornecidos 186 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 1107,00Kg 719,55Kg 332,10Kg 55,75Kg 

Calçado 147,60Kg 95,94Kg 48,71Kg 2,95Kg 

Brinquedos 59,04Kg 51,36Kg 5,90Kg 1,77Kg 

Livros 44,28Kg 6,64Kg 37,64Kg - 

Outros 118,08Kg 76,75Kg 35,42Kg 5,90Kg 

Total 1476,00Kg 950,25Kg 459,77Kg 65,98Kg 
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EDUCAÇÃO 

 
CONSELHOS GERAIS DE ESCOLAS 

 No dia 25 de julho pelas 18.15h, realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento n.º 2 de Escolas de Serpa, 

no espaço da Escola Secundária de Serpa. A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

Ponto 1 – Informações; 

Ponto 2 – Análise e aprovação dos horários de funcionamento das AEC’s e dos domínios a implementar em 2018/2019; 

Ponto 3 – Critérios de formação das turmas e elaboração dos horários; 

Ponto 4 – Revisão do Regulamento Interno; 

Ponto 5 – Revisão e Flexibilidade Curriculares; 

Ponto 6 – Outros assuntos. 

Em representação da Câmara Municipal de Serpa participou na reunião a Técnica Isabel Pacheco. 

 

 No dia 31 de julho pelas 16.00h, 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 1 – Informações; 

Ponto 2 – Regimento do Conselho Geral; 

Ponto 3 – Projeto Educativo do Agrupamento; 

Ponto 4 – Critérios de organização de horários para o próximo ano letivo; 

Ponto 5 – Atividades de enriquecimento curricular para o próximo ano letivo; 

Ponto 6 – Aprovação do mapa de férias da diretora; 

Ponto 7 – Outros assuntos. 

 
Em representação da Câmara Municipal de Serpa participaram na reunião o Vereador Manuel Soares e a Técnica Sara Romão, Chefe do 
Gabinete de Ação Social e Educação. 

 
 
 
 

CULTURA E PATRIMÓNIO 

CULTURA 
 
11ª FEIRA HISTÓRICA 
- Organização/preparação da 11ª feira Histórica 
- Proposta de distribuição de pendões com intenção de assinalar as entradas de maior visibilidade no núcleo intramuros do 
centro histórico, bem como marcar visualmente edifícios e monumentos emblemáticos. 
- Trabalho de campo a recolher dimensionamentos de áreas disponíveis para distribuir as bancas de mercadores e artesãos. 
-  Apoio à organização, articulação com o Serviço de Informação, Comunicação e Imagem 
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18.ª EDIÇÃO NOITE DE RUA CHEIA, 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO 2018 
Durante um mês, 15 de julho a 15 de agosto - trinta e cinco iniciativas que incluem 6 bailes, 16 espetáculos musicais de 
música tradicional portuguesa, 9 projeções de cinema e quatro atuações teatrais animam as noites de estio de todas as 
localidades do concelho de Serpa.  
Durante o mês de julho, procedeu-se à contratação de artistas, contatos com associações e juntas de freguesia, para o 
acolhimento da iniciativa. Fez-se o acompanhamento de todas as iniciativas no terreno. 
A organização, da Câmara Municipal de Serpa, tem o apoio das Juntas de Freguesia de Brinches, Junta de Freguesia de Pias, 
Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 
 
OFICINA MÃOS NA MASSA – “O melhor amigo”, 14 de julho 
Oficinas de expressão plástica para maiores de 6 anos. 
São oficinas criativas, centradas no FAZER de forma intuitiva, no DESCOBRIR, no INVENTAR, no EXPERIMENTAR. Não se 
pretende ensinar técnicas mas sim despertar sensibilidades e estimular a constituição de diferentes pontos de vista sobre 
uma determinada proposta de trabalho. 
As oficinas são orientadas e subordinadas a diferentes métodos de abordagem, sem terem que necessariamente responder 
a um tema específico. Pretende-se desenvolver a criatividade, dando espaço, liberdade, sem condicionar, criando e 
estabelecendo RELAÇÕES entre o que se conhece. 
“O produto da criatividade e invenção nasce das relações que o pensamento cria com o que conhece.” (Bruno Munari) 
Pretende-se essencialmente trabalhar com as COISAS e tudo pode ser utilizado, estabelecendo AFINIDADES visuais ou 
funcionais, subvertendo situações predeterminadas, pensando no seu contrário, virando o mundo do avesso, trabalhando 
a linguagem plástica através da cor, das matérias, do movimento, e da dimensão, e manipulando conceitos como peso, 
lugar, forma e função. 
São colocados à disposição diversos materiais (papéis, cartolinas, caixas de cartão, linhas, guaches, lápis de cor, canetas de 
feltro, revistas para recortar, colas, etc.) que os participantes têm oportunidade de explorar e desenvolver, individual ou 
coletivamente, permitindo inventar um universo singular. 
Os trabalhos das oficinas ficam expostos na biblioteca e podem ser vistos/contemplados/apreciados pelo público em geral. 
As oficinas têm uma periodicidade mensal, realizando-se ao sábado com a duração máxima de duas horas. Abarcam todos 
os públicos, adultos, jovens e crianças a partir dos 6 anos de idade, até um limite recomendado de 10 participantes por 
sessão. 
N.º participantes: 12 Participantes: 5 adultos e 7 crianças  
 
 
 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 
APOIO ÀS FILMAGENS DO FILME “QUERO-TE TANTO”, DE VICENTE ALVES DO Ó, UMA PRODUÇÃO DA UKBAR FILMS 
As filmagens decorreram de 9 a 14 de julho, um pouco por todo o Concelho. Foi feito o contacto intermédio entre a 
produção da Ukbar Filmes e os serviços técnicos da Câmara Municipal de Serpa, no que diz respeito ao apoio logístico.  
Sinopse: 
"Uma empolgante comédia cartoonesca sobre um inconformado casal de jovens pais que, procurando uma solução para a 
sua frágil situação financeira, se envolve num inocente e disparatado assalto ao hangar de armazenamento das raspadinhas. 
Tidos como criminosos, Pepê e Mia são detidos, mas, graças à imprevisível influencia da imprensa, a sua história ganha o 
carinho da população portuguesa que, inesperadamente, acaba por consagrá-los heróis nacionais. Lutando até ao fim pela 
união desta pequena família, Pepê e Mia instigam assim um road-movie atribulado, repleto de aventuras, que começa em 
Lisboa, desenrola-se no Alentejo e termina num reduto idílico na Patagónia." 
 
 
 

BIBLIOTECA 
 
“DESTRAVA LIVROS 2018” – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 E 31 DE JULHO, BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 “DESTRAVA LIVROS” é o nome do programa de dinamização do livro e da leitura, dirigido aos participantes das Atividades 
de Tempos Livres e Oficinas de Verão promovidas pela Câmara. No essencial, o projeto visa dar espaço à imaginação, ao 
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questionamento e à reinterpretação de contos. Pretende-se que as crianças se expressem sobre as histórias que ouvem, 
pensando-as, brincando-as e recriando-as segundo a sua sensibilidade. Exercícios de apelo à imaginação criativa são o 
motor central.  
N.º de participações: 361 
Divulgação: GICI- agenda cultural 
 

 
“GOMOS DE TANGERINA” – 21 DE JULHO, SALA DE ANIMAÇÃO DE LEITURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL  
Sessão mensal de mediação de leitura para pais e filhos com o objetivo de promover a utilização do livro infantil nas famílias. 
Sessão onde a Biblioteca convida os participantes a se encontrarem com o universo criativo da literatura infantil.  
N.º de participantes: 11 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
 

CASA DO CANTE 
PREPARAÇÃO DA ROTA DO CANTE - AGOSTO 
Contatos com todos os grupos corais do concelho e a divulgação das datas em que ocorrem os ensaios abertos através da 
página do Facebook da Casa do Cante. 

 
GALERIA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DA CASA DO CANTE 
Exposição de Pintura “Maior do que a lonjura só a solidão” de Joaquim Rosa 

 
DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS E ESPETÁCULOS COM A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS CORAIS NUM TOTAL DE 3580 PESSOAS 
ALCANÇADAS: 

 Cante Alentejano representado pelo Grupo Coral "Os Arraianos de Ficalho" fez parte da programação das Jornadas 
Culturais de Cortegana (Espanha) 

 Inauguração de um espaço comercial em Belém, com a presença do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. 
Bento 

 Encontro de grupos com a participação de cinco grupos corais, Portalegre 

 Maratona de Cante Alentejano, Cuba 

 Festival Cultural com a participação de quatro grupos corais, Santo Amador – Moura 

 Encontro de Grupos com a participação de cinco grupos corais, Viúvas – Almodôvar 

 Noite Cante Alentejano com a participação de cinco grupos, Cabeça Gorda 

 Encontro de Grupos com a participação de cinco grupos corais, Amareleja 

 Encontro de Grupos com a participação de sete grupos corais, Vale de Vargo 

 Serão de Cante Alentejano com a participação de cinco grupos corais, Pias 

 Cinema: Os Cantadores de Paris, de Tiago Pereira, apresentado no concelho de Serpa 

 Espectáculo de Cante, com a participação de cinco grupos corais, Vila Nova de S. Bento 

 Encontro de Grupos com a participação de sete grupos corais, Cercal do Alentejo 
    
 

DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS SOBRE CANTE ALENTEJANO: 

 Vídeo de A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria com a participação de um cantador de Pias a falar sobre o 
Cante 

 A cultura expressiva na fronteira luso-espanhola divulga vídeo sobre repertório do cante em Barrancos 
 
 

DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE CANTE ALENTEJANO: 
 Inclusão da Casa do Cante no Projecto Europeu EU-LAC MUSEUMS (Museus e Comunidades na Europa e América 

Latina e Caraíbas) 

 O Cante esteve em destaque no stand do Município de Serpa na Feira do Chocalho, em Alcáçovas 

 Noticia na RTP - Grupo de Paris vai gravar o primeiro disco franco-português de cante alentejano 
 

https://www.facebook.com/ACulturaExpressivaNaFronteiraLusoEspanhola/?hc_ref=ARTfzwt4Q-BlRlHiHeuIbNK_F_VOvPuriycR6VuRM8Fnmj_na5fDaJ_x4QrE0lK7YRg&fref=nf


 

Relatório de Atividades | 2018 

Junho/julho 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 52 

 

VISITAS À CASA DO CANTE 
 A Casa do Cante recebeu em julho 70 visitantes. 

 
 

PATRIMÓNIO 
CANDIDATURA CONJUNTA CMS/ADPM COM A DESIGNAÇÃO “SERPA TERRA FORTE – PROMOÇÃO” 
 
Criação de plataforma web e mobile (app SerpaTour) com rotas temáticas e realidade aumentada: 
    - Pontos Úteis no mapa interativo da app SerpaTour (articulação entre o SIG municipal e AROMNI); 
    - Proposta de aquisição de 500 exemplares de coleção de 30 Postais SerpaTour  em embalagem própria; 
    - Redação de email a solicitar autorização do Bispo para filmar nas igrejas; 
 
Campanha promocional responsabilidade da ADPM (vídeo promocional, spot publicitário e site): 
    - Sistematização das respostas pendentes para validar/aprovar e remeter para Ecosapiens; 
    - Monitorização dos blocos de informação para carregamento de conteúdos do site de promoção turística; 
    - Elaboração de textos e recolha de imagens para cada tema; 
    - Apreciação dos planos do vídeo promocional; 
  
 
REPRESENTAÇÃO DO CANTE ALENTEJANO COM STAND NA FEIRA DO CHOCALHO 2018 
- Planificação do layout do stand 3x3m, requisição de transporte, identificação de elementos para compor o stand, recolha 
de conteúdos para 2 roll-up e acrílico a publicitar a Casa do Cante, recolha de folhetos e desdobráveis promocionais; 
- Atendimento em stand durante a Feira. 
 
 
PLANO DE OBRAS DO CENTRO HISTÓRICO 
- Elaboração de fichas-modelo para "Arruamentos", "Zonas" e "Área de Delimitação"; 
- Introdução de dados sobre o arruamento "Largo Dom Martim Afonso de Mello" fornecidos pela Arq.ª Maria Manuel na 
sequência do registo efetuado pelo grupo de trabalho de situações com impacto negativo a carecer de resolução. 
  
 
MUSEU DE ETNOGRAFIA 
Elaboração e montagem de Exposição 
A 10 de julho teve inicio a 1ª fase do projeto para implementação da exposição na antiga Fábrica de Moagem (Musibéria).  
Iniciou-se a seleção das peças, limpeza e tratamento de partes do espaço a expor, rés-do- chão, e 1º piso. Procedeu-se à 
montagem de núcleos expositivos referentes às Artes e Ofícios, com recursos materiais existentes no MME de limpeza e 
conservação. Atendendo aos espaços disponíveis, utilizou-se na execução uma metodologia onde a criatividade, e a 
estética, permitisse uma linguagem simples, tendo em conta a “respiração” dos materiais que constituem as peças. 
No decurso da ação, as restantes peças não utilizadas, foram deslocadas para o atelier. Esta 1ª fase do processo terminou 
a 20/7, e prevendo-se retomar os trabalhos de identificação durante o mês de agosto.  
Neste contexto, foi ainda elaborado a memória descritiva (que se inseriu no estudo prévio), dos conteúdos a expor com o 
objetivo de identificar a exposição. 
 

NÚCLEO DE TRAJE 

Cedência de Trajes 
Foram acionados os procedimentos internos e feitas as diligências necessárias, para aferir a tipologia das necessidades e 
acerto de datas, em relação ao processo de pedido de 30 trajes para serem utilizados no desfile do Cortejo Etnográfico que 
decorrerá a 26 de agosto, e solicitados à CMS , pela comissão de Festas de Pias, cujo processo se encontra em curso. 
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ARQUEOLOGIA 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS” 
Elaboração conteúdos da rubrica “Peça do mês” – Agosto para o “Serpa Informação”. 
 

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

PEDIDOS EXTERNOS   
Acompanhamento do processo de edição das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular.  
Acompanhamento de ação de fiscalização da DRC Alentejo no âmbito de projeto agrícola.  
Reunião com a Direção Regional de Cultura do Alentejo para definição de protocolo de articulação com a CM Serpa, 
referentes a pareceres municipais emitidos no âmbito da arqueologia.  
 
ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL  
Gestão do carregamento de atividades na plataforma online do Ano Europeu do Património Cultural.  
 
JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2018 
Elaboração de proposta de atividades: Curso teórico de Arqueologia de Serpa; Lançamento das Actas do VIII Encontro de 
Arqueologia do Sudoeste Peninsular; Tertúlia “O Centro de Cultura Popular na história da arqueologia de Serpa”.  
 
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 
Realização de atividades de educação patrimonial e visita guiada no âmbito das Oficinas de Verão. 
 
REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO 
Elaboração de proposta de realização de encontro anual da Rede de Museus do Baixo Alentejo em Serpa.  
 
 
 
 
 

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

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    10 

DVD-Vídeo    77 

Monografias  272 

Total  359 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  41 

7-9 anos  57 

10-12 anos  32 

13-16 anos  10 

17-20 anos  5 

21-35 anos  63 

36-50 anos   78 
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CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E MUSEU DE ETNOGRAFIA 

 PORTUGUESES ESTRANGEIROS TOTAL 

CASTELO 1840 1006 2846 

MMA – Museu Municipal de Arqueologia 741 416 1157 

 
 

 
APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
7/2018 

Empreitada de 
Infraestruturas 

Elétricas e ITUR do 
Loteamento do Moinho 

de Vento, em Serpa 

  Preparado para adjudicação 

Consulta 
Prévia 
6/2018 

Empreitada de 
execução de Rede de 
Distribuição BT, IP e 

ITUR e Equipamento PT 
- Loteamento da Zona 

Azul, Parcela 319º 
(Parcial/Zona da 

Creche) 

03-07-2018 - 
Electro 

Planície, Ldª 
69.835,69€ 

Contrato nº 33/2018 assinado 
a 11-07-2018 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  Em apreciação  

51-65 anos   46 

> 66 anos   27 

Total  359 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 2 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 13 

Total de novos utilizadores inscritos  1 

Total de eventos do módulo de pesquisa WEB 
(OPAC) (pesquisas, renovações, reservas, registo 
e outros) 

 85250 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas         64 

Total de sessões nos computadores  213 
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Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

44/2018 

Aquisição de Tintas e 
Diluentes 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

43/2018 

Aquisição de Bens e 
Serviços para a 
Renovação da 

Pavimentadora Vogele 

  
Aguarda proposta até 09-08-

2018 

Consulta 
Prévia 

42/2018 

Aquisição de Serviços de 
Organização e Produção 
da 11ª Feira Histórica de 

Serpa 

02-08-2018 - 
Viv'Arte - 

Laboratório 
Nacional de 
Recriação 
Histórica, 

Associação 
Privada 

36.500,00€ Concluído  

Concurso 
Público 

40/2018 

Fornecimento de Gás 
Propano para a Piscina 

Coberta 
  Em audiência Prévia 

Ajuste 
Direto 

39/2018 

Aquisição de Serviços de 
Nadador-Salvador para 
as Piscinas Municipais 

06-07-2018 - 
Duarte 

António 
Camões 
Galego 

4.500,00€ Concluído  

Concurso 
Público 

38/2018 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar nos Circuitos 
Especiais (I a XXIII), ano 

Letivo 2018/2019 

  
Deserto. Remetido para 
Reunião de Câmara para 

Revogação 

 

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 

36/2018 

Aquisição de Fundo 
Documental para a 

Biblioteca 
  Preparado para adjudicação  

Consulta 
Prévia 

35/2018 

Aquisição de 
Equipamento 
Informático 

24-07-2018 - 
Algardata - 
Sistemas 

Informáticos, 
S. A. 

6.789,70€ Concluído  
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Ajuste 
Direto 

34/2018 
Aquisição de Antivírus 

12-07-2018 - 
HardSecure - 

Segurança 
em Redes e 
Sistemas de 
Informação 

5.820,00€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

30/2018 

Aquisição de Luminárias 
LED e Colunas 

Troncocónicas para o 
Jardim de Brinches 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

18/2018 

Disponibilização de 
Linhas de Comunicação 

em Fibra ótica 

30-07-2018 - 
Blu, S. A. 

33.447,60€ 
Contrato nº 34/2018, assinado 

a 03-08-2018 

 

 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

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

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

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

 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 SICI: 

 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 

 Comunicados 

 Newsletters 
 

Serpa informação n.º 163 e agenda cultural agosto 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 
 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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Reabertura da Torre do relógio 

 Placa de obra Interreg + impressão em plotter 

 Registo fotográfico 
 
Feira Histórica 2018 

 Design gráfico: banner facebook; banner site, cartaz, postal convite, botão para site, planta 2018, outdoor, mini 

outdoor, mupis, publicidades jornais DA / PLANÍCIE / Infonubex, ATM, cartão de artesão, cartão organização, 
senhas de refeição, dísticos livre trânsito, sinalética direcional, mupis entrada com mapa, mupis com programa e 
mapa, mupi espaço Nora, mupi torre do relógio, mupis CMS, desdobrável c/programa, convite. 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
Noites de Rua Cheia 

 Cartaz concelho 

 Cartaz por freguesia 

 mupis 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
Academia Sénior 

 Cartaz de inscrições ano letivo 2018/2019 

 Certificados para Professores 

 Certificados para Alunos 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  
 

Concurso de Fotografia Património (i)material do concelho de Serpa 

 Cartaz  

 Regulamento  

 Ficha de Inscrição 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  

 
Feira do Chocalho em Alcáçovas 

 Expobanner Cante Fest 2018 

 Expobanner Promoção do Cante  

 Expobanner Feira Histórica 
 
Desporto 

 Cartaz Serpa Night Colour Run  

 Cartaz de Acão de Formação “Liderança e Gestão de Equipas” 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  
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Piscina Municipal Descoberta 

 Senhas de saída  

 Cartaz informativo 
 
Semana Cultural de Vale de Vargo 

 Cartaz + impressão 

 Flyer + impressão 

 Convite 

 Design de placa 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  
 
Feira do Enchido e do Presunto / Vila Nova de São Bento 

 Cartaz + impressão 

 Flyer + impressão 

 Convite 

 Stand painéis expobanner 

 Placas prémios concurso linguiça 

 Faixa exposição 

 Faixa Mangotes 

 Expobanner presunto/vinho 

 Expobanner Concurso linguiça 

 Mupis 

 Arranjo gráfico de folheto tríptico sobre resíduos e monos + impressão 

 Certificados 

 Selos prémios 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  

 Registo fotográfico 
 

FATOR em Vila Verde de Ficalho 

 cartaz + impressão 

 flyer + impressão 

 convite 

 Stand painéis expobanner 

 Mupis 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  

 Registo fotográfico 
 
Guadiana em Festa 

 Sinalética direcional 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 

 
Acampamento pela Paz 

 Mupis metal 

 Impressão de cartaz 

 Flyers 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
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 Registo fotográfico 

 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Talentos da Terra em Vale de Vargo 

 Concurso de Pesca na Barragem do Facho 

 Color run em Vila Nova de S. Bento 

 Protocolo com Música Portuguesa a Gostar Dela Própria 

 Caminhada e almoço na Neta 

 Rota do contrabando 
 

Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Carregamento de conteúdos  
 

Notas de Imprensa 

 Entre os dias 7 e 8 de julho, o rio volta a ser o centro das atenções. Desta feita, os Moinhos Velhos, em Brinches, 
recebem o Guadiana em Festa.  

 A Câmara Municipal de Serpa promoveu mais uma edição das Noites de Rua Cheia entre os dias 15 de julho a 15 
de agosto, vão ser promovidos mais de 30 espetáculos, entre música, cinema e teatro. 

 A convite da Câmara Municipal de Serpa, uma comitiva espanhola, liderada por Angel Pacheco, presidente da 
região demarcada do Queijo Torta del Casar DOP, esteve no passado dia 12 em Serpa, para uma visita institucional.  

 A Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Serpa comemorou na passada quarta-feira, dia 18 de 
julho, o seu 39.º aniversário, com uma festa onde foram apresentadas três novas viaturas de socorro. 

 Serpa foi escolhida para ser palco do mais recente filme de Vicente Alves do Ó. Trata-se de “Quero-te tanto”, uma 
comédia que o realizador, também responsável pelo filme “Al Berto”, esteve a gravar em vários locais do concelho, 
na semana de 9 de julho, com um elenco bastante conhecido. 

 Vila Nova de São Bento recebeu, de 27 a 29 de julho, a III Feira do Enchido e do Presunto, iniciativa organizada 
pela União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa. 

 O Acampamento pela Paz, promovido pela Plataforma pela Paz e o Desarmamento, com apoio do município de 
Serpa, teve lugar nos dias 27 a 29 de julho.  

 O vice-presidente Carlos Alves, representou a Câmara Municipal de Serpa, no passado dia 9 de julho, em Niebla 
(Huelva), no seminário de lançamento do projeto FORTours, no qual se integra a empreitada de execução da Torre 
do Relógio de Serpa, cujos trabalhos estão praticamente concluídos. 

 A obra do Jardim Municipal Engenheiro Pulido Garcia, em Serpa, está neste momento concluída e a Câmara 
Municipal espera ver, a breve trecho, solucionadas as questões que estão a atrasar a sua reabertura.  

 Serpa regressa ao passado nos próximos dias 17, 18 e 19 de agosto, com a realização da 11.ª Feira Histórica, sob 
as égides dos Besteiros do Conto de Serpa 

 
Comunicados 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da rutura de uma conduta adutora, o abastecimento de 
água a Serpa foi interrompido terça-feira, dia 24 de julho, previsivelmente entre as 06.00 e as 12.00 horas. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que a Piscina Municipal de Serpa foi encerrada na manhã de terça-feira, 

dia 24, devido a uma rutura de uma conduta adutora do sistema de abastecimento de água a Serpa. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da rutura de uma conduta adutora, o abastecimento de 
água a Serpa foi interrompido, previsivelmente, entre as 23.00 horas, quinta-feira, dia 26 de julho, e 04.00 horas 
de sexta-feira, dia 27.  
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Diversos 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e atualização da rede social 

Facebook (Serpa Terra Forte e enRede), Balcão Único e Portal do Munícipe. 

 Design Gráfico: publicação Cantefest 2018; SerpaTour: ficha de adesão interativa, flyer da campanha água da 
torneira 

 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de restauração, cafés e 

hotelaria do concelho. 

 Registo Fotográfico:  obras no Concelho e reuniões nas freguesias.   

 

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 
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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 

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: Concluído por Acordo. Os autores reconheceram que a parcela de terreno em causa integra o domínio público 

municipal. 

  

Ação Administrativa - Processo 398/18.4BEBJA 

Autor: Norine da Cruz Brito 

Réu: Município de Serpa 

Assunto: Peticiona a Impugnação Judicial do Indeferimento da Reclamação do Ato de Homologação da respetiva Avaliação 

de Desempenho  (SIADAP 3 - Biénio 2015/2016). 

Situação: Contestada. 

  

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

Segue informação em anexo, por email.  
 
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO - BALANCETE 
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  
 
         Segue informação em anexo, por email.  
 
 

Serpa, 27 de agosto de 2018 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

Tomé Alexandre Martins Pire 


