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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
 

As Opções do Plano e Orçamento para 2019 que agora se apresentam evidenciam a estratégia traçada pelo município 

para o desenvolvimento sustentável do concelho e a firme determinação de dotar o concelho de mais e melhores condições 

para quem aqui vive e trabalha, respeitando os compromissos assumidos para este mandato. Queremos sobretudo criar fatores 

de atratividade com base na terra e no património, recursos fundamentais no concelho e na criação de oportunidades no 

presente e no futuro, num trabalho coletivo em que trabalhamos para todos e com todos contamos.  

Mantêm-se os princípios gerais que temos vindo a seguir e que passam, essencialmente, por uma política rigorosa de 

gestão dos recursos financeiros sem comprometer a prestação de serviços, por medidas e iniciativas que promovam o 

crescimento económico e a criação de emprego, pela realização de intervenções que melhorem e valorizem o património, 

apostando também na atratividade turística, por promover e apoiar o movimento associativo, por dar continuidade ao trabalho 

no âmbito do desenvolvimento social e da inclusão e pela defesa dos serviços públicos. É de referir o trabalho no âmbito da 

melhoria da qualidade dos serviços prestados, com ações de modernização administrativa e dos sistemas de comunicação e 

informação e proximidade aos munícipes. 

Os documentos previsionais para o próximo ano foram elaborados tendo em conta a situação económica e social do 

concelho e da região e as alterações que têm vindo a ser sido introduzidas no enquadramento legal. A começar pelo 

financiamento e processo de transferência de competências. Tem-se verificado ao longo dos tempos uma tentativa constante 

por parte do Poder Central em adotar regras e restringir recursos financeiros, criando dificuldades na gestão financeira dos 

Municípios, comprometendo os investimentos e o crescimento económico, com significativa divergência entre os ritmos de 

crescimento das receitas do Estado e das receitas municipais, em prejuízo destas.  

Nesta matéria importa ainda salientar que, apesar de alguns avanços na reposição da autonomia local – registando-

se como positiva a eliminação de restrições ao recrutamento de pessoal e à forma de organização dos serviços e a restituição 

de direitos dos trabalhadores – persiste a ausência de medidas que correspondam às expetativas de reforço financeiro que 

decorrem do quadro legal. Porque, apesar da previsão no Orçamento de Estado para 2019 apontar para um aumento das 

transferências para a administração local, estas ainda ficam aquém dos valores previstos na Lei das Finanças Locais, com as 

consequentes limitações na capacidade de investimento municipal, influenciando a capacidade de avançarmos com algumas 

obras e projetos necessários e aumentando a dependência da aprovação dos fundos comunitários. Isto significa, tal como 

referimos nos documentos apresentados, que os projetos e ações que integram o nosso planeamento para 2019, muitos dos 

quais já estão a decorrer e outros que irão ter início, com recurso a candidaturas ou com recursos próprios, resultam de um 

trabalho sólido de gestão financeira para assegurar a sua concretização. 
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É, também, motivo de preocupação a desvalorização do Poder Local que está associada ao processo de transferência 

de competências, consubstanciado na lei 50/2018, de 16 de agosto, uma vez que estão a ser definidas transferências de 

encargos - e de problemas! -, sem que exista verdadeiramente uma descentralização. Por isso, da parte do município de Serpa 

mantemos a nossa posição de não aceitar transferências de competências sem estarem assegurados os recursos 

indispensáveis, estando igualmente em causa competências que devem permanecer na esfera central, para que seja 

assegurada a sua universalidade. Por conseguinte, continuaremos a lutar por uma nova lei das Finanças Locais e por um 

verdadeiro processo de descentralização que reforce os municípios e que integre a criação das regiões administrativas e a 

reposição das freguesias que foram extintas. 

Consideramos fundamental que o Poder Central concretize os investimentos e as políticas que respondam às 

necessidades deste território, nomeadamente no que respeita à qualidade dos serviços públicos e às acessibilidades, áreas 

determinantes para o desenvolvimento que prosseguimos. Porque sabemos que os investimentos definidos 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. E essa tem sido e continuará a ser uma das 

nossas exigências maiores, porque nós que trabalhamos para um presente e um futuro de qualidade, com desenvolvimento 

económico e social, com mais pessoas e mais emprego, precisamos de garantias de que vão ser tomadas medidas concretas e 

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

 

Serpa, novembro de 2018 

 

Tomé Pires 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 
SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

 RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados (grupo de trabalho): elaboração de declaração de consentimento para 
junção a requerimentos existentes; Criação de novos requerimentos já parametrizados para incluir a declaração de 
consentimento; Parametrização dos novos formulários para envio de newsletter 

 Parametrização e instalação do novo antivírus na infraestrutura do município  

 Sistema de Faturação nas Piscinas Municipais - acompanhamento e apoio  

 Novo Sistema de Registo de Assiduidade – acompanhamento e apoio ao serviço de Recursos Humanos no carregamento e 
parametrização dos dados  

 Aquisição de storage – abertura do procedimento  

 Renovação de garantias de equipamento existentes no Data Center do Município  

 Parametrização do novo serviço de envio de faturas de água – Mailtec - CTT  

 Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe: apoio SICI no carregamento da informação; inserção de conteúdos. 

 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 concretização 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. 
 
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
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 do Parque de campismo e das atividades do Posto de turismo 

 Informação técnica e de financiamentos disponíveis a empresários (candidaturas Portugal2020 e PDR2020) 

 Fecho dos trabalhos da III Feira do Enchido e do Presunto (envio de resultado do concurso, selos e agradecimento às 
entidades convidadas) 

 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; 

 Preparação da Candidatura CCBIO ao PDR; 

 Procedimentos para a finalização da constituição da Associação CCBIO; 

 Organização prévia do mercado de produtores da APROSerpa 
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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: 
- Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo em Serpa  
- Parque de Autocaravanismo de Serpa  
- Roteiro do Cante e rede de Mercados do concelho   
- Rede de Espaços de Atividades Ocupacionais  

 
 

Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 
Candidaturas Aprovadas 

 

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

INVESTIMENTO 
TOTAL 

FEDER/FSE CMS PP Efetuados 
FEDER 

Recebido 
FEDER a 
Receber 

Mercado Municipal 861.443,58 €  685.163,82 €  176.279,77 €  123.721,91 €  94.156,06 €  0,01 €  

Jardim Municipal 519.699,59 €  410.178,68 €  109.520,92 €  439.489,37 €  298.925,30 €  53.495,44 €  

Reabilitação e Modernização do 
Museu Municipal de Etnografia 

166.222,25 €  141.288,91 €  24.933,34 €   
  

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 €  €  €  €  

Life Desert Adapt 10.809,00 €  8.106,75 €  2.702,25 €   1.994,90 €   

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 €  74.871,39 €  €  

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 €  52.617,07 €  27.001,24 €  32.232,72 €  

Eficiência Energética Pavilhão 
Carlos Pinhão 

21.557,40 €  16.801,92 €  4.755,48 €     

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 €  149.826,30 €  94.945,50 €  €  

365 Alentejo/Ribatejo Feira do 
Queijo 3.500,00 €      

TOTAL 4.419.682,43 € 3.197.920,82 € 1.181.571,49 € 1.172.087,50 € 743.631,62 €  172.513,62 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
Sector de Desporto 

 

Designação 
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 

02-ago Futvolei 

09-ago Voleibol 

16-ago Futvolei 

23-ago  Voleibol 

30-ago Futvolei 

 
 
 
 
Piscina Municipal Descoberta de Serpa 
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 63 21 

Badminton 47 24 

Voleibol 33 17 

Waboba 41 21 

3ª Feira 

Dia Atividade 

07-ago Badminton 

14-ago Waboba 

21-jul Badminton 

28-jul Waboba  
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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) 
 
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 155  

Serpa pré-escolar 64  

Pias 70  

Brinches 20  

V.V. Ficalho 110 40 

A-do-Pinto 49 3 

Vales Mortos 60  

V.N.S. Bento 116  

Vale de Vargo 67  

 
Foi ainda desenvolvida uma atividade, no dia 31 de Agosto, destinada a todos os participantes da festa final das 
Oficinas de Verão. Esta atividade, composta por 6 jogos de perícia (Enrolar a Garrafa, Paraquedas, Estafeta, Corrida 
de Sacas, Atirar o Arco e Percurso com Raquetes), teve a participação de cerca de 150 crianças. 

 
 

 Utilizações parques desportivos e Piscinas: 
Total de utilização do mês de agosto 2018 – 21.548 

  
Assim distribuída:  
Pavilhão de Desportos Carlos Pinhão - 641 
Parque Desportivo de Serpa - 374 
Piscina de Serpa – 14.381 
Piscina de Pias – 6.152 

 

  
 

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Serpa 
Concluídas 
Reparação de Sumidouros na entrada das Amoreiras 
Execução de linhas de água no estaleiro Municipal 
Manutenção das instalações provisórias do mercado Municipal-colocação de azulejos na peixaria 
 
Em Curso 
Biblioteca de Serpa- Melhoria das acessibilidades 
Empreitada de Execução Rede de BT,IP e ITUR no loteamento da hortinha, art. 51ª, secção J, 2ª fase 
Empreitada de  Execução Rede de BT,IP e ITUR no loteamento da zona sul, parcela 319º (parcial/ zona da creche) 
Infraestruturas da Zona Sul- arranjos exteriores 
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Vila Nova de São Bento 
Requalificação da Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes de Figueiredo, em curso. 
 
Vale de Vargo 
Curso 
Escola EB Vale de Vargo- reparações 
Execução de linhas de água na travessa 1º de Maio 
 
Pias 
Curso  
Requalificação da Rua de Brinches 
 
Concelho 
Manutenção de arruamentos em calçada. 
 
 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reparação do caminho municipal 1071-2 
  - Colocação de sinalização vertical no cruzamento da EM 517 com a EN 392 
  - Colaboração com o apoio logístico na montagem e desmontagem de feiras e festas no concelho 
                    
TRABALHOS EM CURSO 
   - Reparação de caminhos na Herdade da Abóboda 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 517 
 
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 
 

 Segurança em Obra de Administração direta: 
- PST da obra da Rua Dr. Alberico Nunes Figueiredo em Vila Nova  
- PST da obra da Rua de Brinches em Pias 

 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- 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 
- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 

 

 Execução de Plano de Segurança e Saúde em Projeto: 
-  Empreitada de requalificação Rua Francisco dos Santos Pateira e Rua do Mercado em Vale de Vargo 
-  Empreitada de Trabalhos complementares no Jardim Municipal de Serpa 
-  Empreitada de Reforço da Estrutura do Edifício do Arquivo Municipal 

 

 Preparação e Acompanhamento de eventos  
- Feira Histórica de Serpa 
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 Medidas de Autoproteção 
- Retificação das MAP’s da Musibéria 

 

 Outros 
- Levantamento exaustivo de necessidades de EPI’s e apresentação de proposta de aquisição 
- Organização de documentação, registos de segurança e preparação de conteúdos para formação em contexto de 
trabalho. 
- Contributo para o Serpa Informação 

 
 
LOGÍSTICA 
- Apoio ao Evento Feira Histórica de Serpa 
- Apoio à Feira de Artes e Ofícios da Raia em Vila Verde de Ficalho 
- Apoio à Festa de Santa Maria e S. José em Vales Mortos 
- Apoio às noites de rua cheia 
- Apoio às Festas de Pias 
- Apoio à inauguração do Picadeiro em Vale de Vargo 
 
 
PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
 
 

 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido 

 
Número de Pedidos 

 
Números de Alvarás 

9 9 

 
Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 
Número de Pedidos 

 
Números de pareceres 

18 18 

 
Acompanhamento de processos de Ambiente e Salubridade em Serpa e nas Freguesias 

Processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas 
Freguesias 

Agosto 

- Etar Vales Mortos 
- Fornos de carvão 

- Lagar de Vale de Vargo 
- Cooperativa Beja e Brinches 

-Queijaria Eira da Vila 
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Gestão da limpeza de equipamentos Municipais  

 
Número de Reclamações 

0 

 
Gestão da limpeza urbana 

 
 
 
 
 

 
Gestão da recolha de RSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gestão de resíduos - Parque de Máquinas 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades entregues (t) 

 
- 

 
- 

 
Recolha de resíduos nas freguesias 

 
Tipologia de resíduos 

 
Freguesia/Local 

 
Quantidades entregues 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

Limpeza de resíduos (parque II), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades Entregues 

 
- 

 
- 

 
Número de Reclamações 

1 (E12870/2018) 

 
Tipologia de resíduos 

 

 
Quantidades entregues (t) 

 
20 03 01 

 (Indiferenciados) 

 
546,580 

 
20 03 07 

 (Monstros domésticos) 

 
4,68 
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Limpeza e manutenção do recinto das Eco Hortas (corte de ervas, colocação de composto).  
 

 
Mensal 

 
--- 

 
 

Limpeza do recinto da feira 
 

 
Mercado Mensal 

 
29  

 
 

Lavagem de contentores 

 
Numero de contentores lavados 

 

Contentores 
Superfície 

Contentores 
Subterrâneos 

410 18 

 
Lavagem da Praça da Republica 

 
Lavagem da Praça 

 
--- 

 
Operação de desbaratização e desratização  

 
Desbaratização/desratização 

 
--- 

 
 

Operações de Deservagem/Monda Química 

 
Deservagem/Monda química 

 

 
- 

 
Monotorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos.  

 
Número de pombos capturados 

 
0 

 
 

Recolha de monos em particulares 

 
Número pedidos solicitados 

 
Pedidos concluídos 

 
Tipologia recolhida 

 
13 

 
13 

Ramagens/Monos e REES/s 
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Serviço de Águas a Saneamento 
 
Durante o mês de agosto, os serviços executaram num total de 197 Ordens de Trabalho, entre elas: 
 
Para os munícipes: 
105 – Ruturas entre ramais e conduta; 
8 – Restabelecimentos; 
7 – Ligações de contadores; 
13 – Limpezas de fossa; 
2 – Verificações de leitura; 
20 – Desentupimentos; 
3– Mudanças de contadores; 
1 – Substituições de contador; 
3 – Verificações de contador; 
8 – Levantamentos de contador; 
15 – Limpezas de contadores entupidos; 
2 – Reparação de portinhola 
1 – Máquina de detetar fugar 
1 – interrupção no fornecimento de água 
8 – Verificação de torneira de segurança 
 
De pedidos internos: 
Reparação de tampa de esgoto (av. Forças Armadas em V.V. Ficalho e na Rua Dr. Albérico Figueiredo VNS 
Bento) 
Limpeza do espelho de água 
Revisão dos sistemas de rega de Serpa  
Reparações na piscina descoberta de Serpa 
Colaboração na Gala Equestre de Vale de Vargo  
Colocação de Portinholas no Concelho 
Substituição de autoclismos na Biblioteca de Serpa e no Mercado Provisório 
Reparação de torneira no Polo 2 -  Sala da Cantina 
Desentupimento na Escola de Vales Mortos 
Reparação de Rutura no Monte da Pevide 
Colaboração com a Feira Medieval – Serpa 
Colaboração com as Festas de Pias 
 
Para além destes serviços houve o acompanhamento do PCQA, da obra da ETAR de Vales Mortos, trabalhos de 
manutenção da ETAR de Santa Iria. 
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
 
AÇÃO SOCIAL 
 
Projeto de Teleassistência Domiciliária 
Foram efetuadas 3 visitas domiciliárias no âmbito do Projeto de Teleassistência Domiciliária. 
Neste momento encontram-se instalados 19 equipamentos em todo o concelho. 
 
PMARCHS 
Encontram-se em análise 6 processos e foram efetuadas 2 visitas técnicas. 
 
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 2613,75Kg 1698,94Kg 784,13Kg 130,69Kg 

Calçado 348,50Kg 226,53Kg 115,01Kg 6,97Kg 

Brinquedos 139,40Kg 121,28Kg 13,94Kg 4,18Kg 

Livros 104,55Kg 15,68Kg 88,87Kg - 

Outros 278,80Kg 181,22Kg 83,64Kg 13,94Kg 

Total 3485Kg 2243,64Kg 1085,58Kg 155,78Kg 
 

 
EDUCAÇÃO 
 
Continuidade do desenvolvimento das atividades no âmbito das Oficinas de Verão 2018. 
 
Abertura de inscrições para apoio aos auxílios económicos para alunos do 1º ciclo do ensino básico (apoio para refeições e 
material escolar). 
 
Abertura de inscrições para a prestação de serviço de prolongamento de horário e fornecimento de refeições no âmbito da 
Componente de Apoio à Família na Educação pré-Escolar. 
 

                                                      

 
 

CULTURA E PATRIMÓNIO 
CULTURA 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  
  
11.ª FEIRA HISTÓRICA DE SERPA 
17 a 19 DE AGOSTO 2018 
 “OS BESTEIROS DO CONTO DE SERPA NO FINAL DA IDADE MÉDIA” 
 
Este ano, à semelhança do que tem acontecido nas anteriores edições, o tema que deu o mote ao evento estava relacionado 
com a História Local. De facto, o concelho de Serpa desempenhou um papel pioneiro na milícia dos besteiros do conto, 
criada em 1299 por D. Dinis e extinta em 1498 por D. Manuel. 
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Desde logo, pelo seu pioneirismo, ou seja, por ter sido Serpa a primeira localidade onde esse novo corpo militar foi 
implantado, na sequência da “forma destacada como os seus contingentes concelhios participaram no cerco de Portalegre, 
em 1299”. 
O papel pioneiro dos besteiros do conto de Serpa resulta também do facto de, entre aquela data e 1313 – período durante 
o qual não existe uma única referência segura à criação de outras unidades –, esses combatentes continuarem “a ser alvo 
de novas cartas de privilégios e de deveres”, o que sugere que a vila funcionou como um “laboratório” para o 
aperfeiçoamento da milícia, a qual, só depois de 1313 terá começado a expandir-se para outras localidades. O papel de 
relevo de Serpa e dos seus besteiros passa ainda por terem sido os privilégios atribuídos a esses atiradores entre 1299 e 
1313 que definiram, no essencial, os direitos, mas também os deveres, inerentes à condição de besteiro do conto, “os quais 
permaneceram praticamente imutáveis até à extinção deste corpo militar”, em finais do século XV, com D. Manuel. 
No perímetro da 11.ª Feira Histórica, no centro histórico da cidade, houve locais temáticos com animação e atividades 
âncora, a saber: espaço “Nora” (palestras); Praça da República (espetáculos de música, dança, teatro de fogo, recreações 
históricas, etc.); alcáçova do Castelo (demonstração de tiro de besta e recriação de um conto de besteiros); Escadas de 
Santa Maria (animação itinerante); Largo dos Condes de Ficalho (comes e bebes e espetáculos de música e dança); Largo 
dos Santos Próculo e Hilarião (atividades dirigidas às crianças). 
De referir ainda que no Largo da Corredoura se mantiveram os vendedores ambulantes sem ligação à componente histórica 
do certame. 
Destacamos no programa deste ano, a cerimónia que assinalou a reabertura da Torre do Relógio, após obras de 
conservação, limpeza, consolidação e restauro, que duraram cerca de um ano, as demonstrações de um conto de besteiros, 
pelo “Ofício Bélico”, na alcáçova do castelo, e as palestras proferidas por Leandro Ferreira, Miguel Gomes Martins e Pedro 
Santana, no espaço “Nora”. 
No que diz respeito a participações, foram recebidas 22 candidaturas locais e concretizadas 20 participações (das 22 
inscrições, uma desistiu e uma foi excluída). No que toca às tasquinhas, candidataram-se 5 associações/entidades locais 
mas uma desistiu, pelo que participaram 4 (Futebol Clube de Serpa, Sociedade Filarmónica de Serpa, Associação de 
Estudantes da Escola Secundária de Serpa e Creche Jardim N.ª Sra. da Conceição). 
No que concerne a participações de fora do concelho, registaram-se 51 candidaturas e 42 participações (8 desistiram e uma 
foi excluída).  
 
- Trabalhos relacionados com a organização da 11º Feira Histórica de Serpa 
 
-  Desenho da implantação de equipamentos nos espaços urbanos que compõem a Feira 
 
- Trabalho de campo a recolher dimensionamentos de áreas disponíveis para distribuir os diversos equipamentos 
(mercadores, artesãos, palcos, área de crianças, sanitários, mesas, bancos). 
 
- Análise e decisão sobre a localização de bancas e mobiliário móvel, tendo em conta os diversos pedidos nas candidaturas 
(artesanatos local e mercadores externos) e as experiências de anos anteriores  
 
- Produção de planta A0 geral e plantas A4 com setores - Largo Conde de Ficalho; Largo de Santa Maria; Largo Dr. Jorge de 
Mello; Praça da República; Rua dos Cavalos. 
 
 
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 agosto, 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 – “Miauuu”, 4 de agosto – Biblioteca Municipal de Serpa 
Oficinas de expressão plástica para maiores de 6 anos. 
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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. 
 
4 Agosto-Oficina “Miauuuu”- comemora o Dia Mundial do Gato (8 Agosto) 
Conhecido também como Dia Internacional do Gato, este dia foi criado em 2002 pela International Fund for Animal Welfare, 
para celebrar o animal de estimação mais popular do mundo. O gato é tão amado que não tem apenas uma data de 
celebração: a 17 de fevereiro também se celebra o dia mundial do gato, fruto de uma iniciativa de uma organização italiana 
de defesa aos animais, para proteger os gatos de perseguições e para promover as adoções de felinos. 
N.º participantes:13 Participantes: 4 adultos e 9 crianças (folha de presenças em anexo) 
Divulgação: Cartaz, Agenda Cultural, Correio eletrónico, Facebook 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 
APOIO AO PROJETO ERASMUS + “MIGRATION OR WORLD CITIZENSHIP” 
De 8 a 15 de setembro, cerca de 30 representantes de diferentes organizações oriundas de 6 países: Portugal, Noruega, 
Itália, Turquia, Roménia e Hungria, vão estar alojados em Serpa para uma série de iniciativas sobre o tema “Migration or 
Word Citizenship”. 
Levantamento das necessidades e dos apoios solicitados.  
 
APOIO AOS CANTADORES DE PARIS PARA GRAVAÇÃO DE CD  
Os Cantadores de Paris voltaram a Serpa entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro, para gravar um CD, nos estúdios do 
Musibéria. Foi dado todo o apoio logístico necessário.  
 
 

BIBLIOTECA 
“DESTRAVA LIVROS 2018” – 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 E 28 DE AGOSTO, 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 
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: 324 
Materiais envolvidos: Livros, projetor vídeo, PC, instrumentos musicais e outros materiais.  
Divulgação: GICI- agenda cultural 
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“BANCA DO LIVRO USADO” – 18, 19 E 20 DE AGOSTO, FEIRA HISTÓRICA E TRADICIONAL DE SERPA  
  “BANCA DO LIVRO USADO” Este projeto pretende renovar a circulação de livros usados cuja condição (física, temática ou 
repetição em catálogo)  os coloca fora de coleção e do circuito de leitura pública mas que ainda despertam significações 
para leitores  que ao encontrá-los revitalizam a sua leitura. Eis portanto o ex-libris desta feira: livro usado = livro renovado. 
Esta atividade desenvolve-se uma vez por ano, durante a feira histórica e tradicional de Serpa por forma a aproveitar o 
grande número de visitantes que a frequenta.  
N.º de participações: Visitantes da feira.  
 
 

CASA DO CANTE 
 
PREPARAÇÃO DA ROTA DO CANTE - SETEMBRO 

Contactos 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 ESPECTÁCULOS COM A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS CORAIS NUM TOTAL DE 7942 PESSOAS 
ALCANÇADAS: 

- Serão de Cante com a participação de quatro grupos corais, Sete – Castro Verde 
- Espetáculo de Cante com a participação de três grupos corais, Stª Bárbara de Padrões – Castro Verde 
- Participação do Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior na inauguração do Jardim Municipal de Serpa 
- Desfile e atuação de grupos corais – Semana Cultural – Salvada 
- Desfile de Grupos Corais – Neves, Beja 
- Piquenique musical organizado pelo projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, Jardim da Estrela, 
Lisboa 
- Conversa com Os Cantadores de Paris, Serpa 

     
DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS SOBRE CANTE ALENTEJANO: 

- Povo que Canta – Alentejo, vídeo da RTP Memória. 
- O Cante Alentejano no Festival VOLKSKULTURFEST OBWALD - Suíça, representado pelo Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa realizado entre 28 de junho e 1 de julho de 2018. 
- Atuações espontâneas do grupo Os Cantadores de Paris nas ruas de Serpa. 
 

DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE CANTE ALENTEJANO: 
- CANTE ALENTEJANO NO JAPÃO - Portugal foi tema exclusivo do n.º 40 da revista japonesa "TRANSIT". O Alentejo 
foi uma das regiões visitadas pela jornalista Kaya Okada acompanhada da fotógrafa Keiko Nomura. Estiveram em 
Pias, Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São Bento e Peroguarda, a reportagem sobre o Cante Alentejano ocupou 
12 páginas da referida revista. 
- Gravação de CD no Musibéria, Cantadores de Paris de volta a Serpa, Os Cantadores de Paris vão estar em Serpa 
entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro, a gravar um CD, no estúdio do Musibéria (Publicação Serpa Terra 
Forte) 
 

O AUDITÓRIO DA CASA DO CANTE ACOLHEU DURANTE O MÊS DE AGOSTO UM EVENTO: 
Lançamento do livro “Serpa – Memórias com Histórias” de Mariazinha Pinheiro, com a presença do Grupo Coral e 
Etnográfico da Academia Sénior de Serpa 
 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO DA CASA DO CANTE 
Durante a 11.ª Feira Medieval, a Casa do Cante teve as portas abertas até às 22h. 
 

VISITAS À CASA DO CANTE 
 A Casa do Cante recebeu em agosto 266 visitantes. 
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PATRIMÓNIO 
 
GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA (Rua Pedro Anes, 12 - Serpa) 
- Foi solicitado à DMOM apoio para instalação de um sistema de segurança contra intrusão na GMAC, essencial para 
mudar as peças de arte para o local. A DMOM pediu 2 orçamentos e registou as propostas e respetivas diferenças, 
posteriormente efetuámos a proposta de aquisição de serviços à Prosegur por ter registos em vídeo e não só em 
fotografia, e ainda um seguro de responsabilidade civil até 5000€. 
 
 
ETNOGRAFIA 
Produção de conteúdos sobre os ofícios e artesanato no concelho de Serpa, com vista a atualização do site do município 
no item: “ofícios e artesanato”, uma vez que o ainda disponível, está descontextualizado no panorama atual.  
 
NÚCLEO DE TRAJES – cedências de trajes etnográficos a Entidades externas 
Foram acionados os procedimentos internos, e feitas as diligências necessárias, para aferir a tipologia dos trajes utilizar no 
cortejo etnográfico, no âmbito da festa anual de Pias- Serpa 
Foram cedidos: 43 trajes e os respetivos acessórios.  
Procedeu-se à cedência um traje/acessórios ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de Beja, (Curso de 
Organização de Eventos). O evento ocorreu a 13/8 sob a temática de “Artes e Ofícios Tradicionais do Baixo Alentejo”, onde 
pretendem também gravar um vídeo promocional sobre o evento, no contexto etnográfico. 
Selecionar e fotografar os trajes de cariz histórico, a disponibilizar na Feira Histórica Serpa 
 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS”, OUTUBRO 
Produção de conteúdos para a rúbrica “peça do mês” – setembro, para o “Serpa Informação” 
 
VISITA AO CENTRO HISTÓRICO DE SERPA 
Acompanhamento à técnica do município de Santiago do Cacém, ao Centro Histórico de Serpa. O percurso foi efetuado no 
dia 10 /8, com o intuito de dois grupos visitarem a cidade (Serpa), no final do mês de setembro. 
 

 
ARQUEOLOGIA 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS” 
Elaboração conteúdos da rubrica “Peça do mês” – Setembro 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.  
Apoio, participação e produção de conteúdos para filmagens para o programa “A Fé dos Homens” (RTP2), sobre 
património paleocristão, islâmico e judaico.  
 

ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL  
Gestão do carregamento de atividades na plataforma online do Ano Europeu do Património Cultural.  
 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2018 
Organização: Curso teórico de Arqueologia de Serpa; Lançamento das Atas 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. 
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REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO 
Elaboração de proposta de realização de encontro anual da Rede de Museus do Baixo Alentejo em Serpa.  
 

DIVULGAÇÃO  
Redação de notas de imprensa e textos de divulgação sobre património histórico: 
- Filmagens do programa “Fé dos Homens” da RTP2 
- Participação da CM Serpa no VI Colóquio da Rede de Museus Rurais do Sul   
- Lançamento das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular 
- Tertúlia “O Centro de Cultura Popular na história da arqueologia de Serpa” 
- Apoio à investigação arqueológica  
- Jornadas Europeias do Património  
 

CONGRESSOS 
Elaboração de conteúdos para a apresentação da CM Serpa ao VI Colóquio da Rede de Museus Rurais do Sul. 
Elaboração de conteúdos para poster a apresentar ao X Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, Zafra.  

 
 

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

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    17 

DVD-Vídeo    58 

Monografias  379 

Total  454 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  109 

7-9 anos  66 

10-12 anos  17 

13-16 anos  14 

17-20 anos  7 

21-35 anos  74 

36-50 anos  108 

51-65 anos   34 

> 66 anos   25 

Total  454 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 1 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 3 

Total de novos utilizadores inscritos  11 

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

 61849 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas         151 

Total de sessões nos computadores  157 
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CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E MUSEU DE ETNOGRAFIA 
 

 PORTUGUESES ESTRANGEIROS TOTAL 

CASTELO 2818 1376 4194 

MMA – Museu Municipal de Arqueologia 1228 655 1883 

 
 

 
APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
Empreitadas -  No mês de agosto não foram abertos quaisquer concursos de obras públicas. 
Relativamente às já abertas e comunicadas 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 

08-08-2018 - 
Pardal & 

Lamúria, Ldª 
83.198,83€ 

Contrato em elaboração para 
ser assinado pela empresa 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  Em apreciação  

 
 

 
Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

48/2018 

Aquisição de serviços de 
Segurança e Vigilância 
para a Feira Histórica e 

Tradicional 

  
Aguarda proposta até 09-08-

2018 

Consulta 
Prévia 

47/2018 

Aquisição de Extensão 
de Garantia do 

Datacenter 
  

Aguarda proposta até 13-08-
2018 

Consulta 
Prévia 

46/2018 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar nos Circuitos 
Especiais (I a XXIII), ano 

Letivo 2018/2019 

  
Aguarda proposta até 17-08-

2018 
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Ajuste 
Direta 

45/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Segurança e 

Vigilância da XI Feira 
Histórica de Serpa 

  Revogado a 08-08-2018 

 
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 

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 

Concurso 
Público 

40/2018 

Fornecimento de Gás 
Propano para a Piscina 

Coberta 
  Em audiência Prévia 

Ajuste 
Direto 

36/2018 

Aquisição de Fundo 
Documental para a 

Biblioteca 
  Em apreciação 

Consulta 
Prévia 

30/2018 

Aquisição de Luminárias 
LED e Colunas 

Troncocónicas para o 
Jardim de Brinches 

  Em análise de propostas 

 
 
 

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 164 e agenda cultural setembro 2018 

 Elaboração de conteúdos e imagens  

 Paginação e preparação para gráfica 

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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 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica  

 Distribuição nos diretórios  

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

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

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

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 

 Newsletter da agenda cultural e desportiva 

 
Biblioteca Municipal 

 Paginação Mupis + impressão plotter  

 Cartaz Gomos de Tangerina 

 Cartaz OH! 

 Cartaz Tertúlia 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

Jornadas Europeias do Património 

 Cartaz e convite Tertúlia “O Centro de Cultura Popular na História da Arqueologia de Serpa” 

 Cartaz Formação “Arqueologia em Serpa” 

 Cartaz e convite Apresentação das Atas do VIII Encontro do Sudoeste Peninsular de Arqueologia 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
Rali Flor do Alentejo, cidade de Serpa 

 Cartazes A3 impressão 

 Impressão Roadbook 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (rede social) 
 
Feira do Enchido e do Presunto de Vila Nova de S. Bento 

 Design Gráfico para os selos premiados do concurso da linguiça: 1.º, 2.º e 3.º prémio e menção honrosa. 
 
Feira Histórica 2018 

 Design gráfico: alteração do mapa, mupi, desdobrável, convite da abertura da Feira, mupi CMS, cartaz cortejo. 

 Distribuição de cartazes e flyer com o programa 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
Reabertura da Torre do Relógio 

 Mupi mais impressão 

 Convite 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 
Casa do Cante 

 Cartaz do Lançamento do Livro “Serpa - Memórias com Histórias Mariazinha Pinheiro” 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletter  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 



 

Relatório de Atividades | 2018 

Agosto/setembro/outubro 

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

 

 

 23 

 Registo fotográfico 
 
Jardim Municipal 

 Convite de abertura 

 Placa com proibição de dejetos dos animais na via publica 

 Alteração placa com mapa 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Acompanhamento fotográfico da inauguração e da festa com crianças do ATL 

 Newsletter  

 
CPCJ 

 Cartaz 

 Flyer 

 Poster + impressão plotter 

 Convite 

 Tela mesa oradores + impressão plotter 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (rede social) 

 Newsletter  

 
Serpa Night Colour Run 

 Cartaz  

 Banner inscrição online 

 Banner facebook 

 
Desporto 

 Cartaz Gente em Movimento 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter  
 
Piscina Municipal Descoberta 

 Impressão e corte senhas de saída  

 Cartaz informativo 
 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Fator – Vila Verde Ficalho 

 Workshop Figo da India – Cades 

 Inauguração de picadeiro em Vale de Vargo 

 Verão ativo – várias iniciativas na piscina descoberta 
 

Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Carregamento de conteúdos  
 
Notas de Imprensa 

 A Câmara Municipal de Serpa assinou, na passada terça-feira, dia 31 de julho, um protocolo de cooperação 
institucional e técnica, no âmbito do projeto de candidatura do “Processo Tradicional de Produção de Vinho de 
Talha a Património Cultural Imaterial da Humanidade”, promovido pela Câmara Municipal de Vidigueira. 

 Depois de terem vindo a lume notícias sobre a assinatura de um novo acordo entre a ARS do Alentejo 
(Administração Regional de Saúde) a ULSBA (Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo), a ARS Algarve e a Santa 
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Casa da Misericórdia de Serpa, sobre o qual a Câmara Municipal de Serpa foi informada tardiamente, o município 
volta a defender que a introdução de novos serviços e especialidades nesta unidade, são de grande importância, 
em especial para os utentes do concelho de Serpa. Contudo, volta a lembrar que, no que toca a saúde, um bem 
fundamental para as populações, esta deve ser pública, de fácil acesso e gratuita. 

 Serpa passou a integrar a restrita lista de concelhos em Portugal em que nidifica a emblemática Águia-imperial-
ibérica, a uma espécie criticamente ameaçada.  

 A Feira Histórica de Serpa, inserida na estratégia municipal de dinamização do Centro Histórico, que contou em 
2017 com a participação de 57 feirantes e tem para este ano 69 inscritos, iniciou-se sexta-feira, dia 17 de agosto. 

 O Jardim Municipal de Serpa reabriu as suas portas ao público no dia 15 de agosto, pelas 18 horas. 

 No âmbito da Feira Histórica de Serpa, que teve lugar no fim de semana (17, 18 e 19 de agosto), durante três dias, 
realizaram-se, às 18 horas, no espaço Nora, várias palestras sobre o tema central do certame: Os Besteiros do 
Conto.  

 Depois de a Câmara Municipal de Serpa ter participado em duas reuniões, já este ano de 2018, com o atual 
secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, foram dados alguns passos no 
sentido de serem criadas medidas de apoio aos centros de competências formalizados em Portugal. 

 Os Cantadores de Paris estiveram em Serpa entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro, a gravar um CD, nos 
estúdios do Musibéria. Para já, com vários convidados a participar no disco. 

 Entre 23 e 27 de novembro o Cante Alentejano, Património Cultural Imaterial da Humanidade, reconhecido pela 
UNESCO em 2014, volta a inundar a cidade. 

 Terá lugar no próximo dia 6 de setembro, pelas 19.30 horas, no Jardim Municipal de Serpa, uma conferência de 
apresentação do Rali Flor do Alentejo — Cidade de Serpa.  
 

 
Comunicados 

 A Câmara Municipal de Serpa, em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, informou a população 
sobre a alteração da situação meteorológica prevista para o início deste mês de agosto. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou, para um funcionamento eficaz e garantia da segurança dos participantes 
e visitantes da 11.ª Feira Histórica de Serpa, o trânsito no Centro Histórico será condicionado nos dias 17, 18 e 19 

de agosto, das 08.00 às 03.00 horas. 
 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da realização da empreitada de adução ao eixo Serpa – 

Moura, a cargo da empresa Águas Públicas do Alentejo, foi necessário proceder a um corte de trânsito na Estrada 
da Pipa (Estrada Municipal 524), em Pias, entre os dias 20 de agosto e 7 de setembro. 
 

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: proposta gráfica para telas do município, placas para a Rota do Guadiana e GNR, proposta gráfica 
para as Estradas Municipais, pesquisa cartazes Feira do Queijo em Arquivo, digitalização e tratamento de capas 
de publicações do município.  

 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.   
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

 

SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA. MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

 Migração do Acesso Básico para fibra ótica; 

 Arranque do projeto Site Feira do Queijo. Definição de estrutura 

 RGPD - Regulamento Geral de Proteção – continuação do processo 

 Parametrização e instalação do novo antivírus na infraestrutura do município  

 Sistema de Registo de Assiduidade – Formação e parametrização de aplicação . 

 Acompanhamento do novo serviço de envio de faturas de água – Mailtec - CTT  

 Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe: 
 Apoio SICI no carregamento da informação  
 Carregamento de conteúdos. 

 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. 

 Acompanhamento da candidatura Serpa Terra Forte - Promoção  

 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. 
 
 

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 
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 do Parque de Campismo 

 Gestão das atividades do Posto de turismo  

 Informação técnica e de financiamentos disponíveis a empresários (candidaturas Portugal2020 e PDR2020) 

 Acompanhamento das candidaturas: “Processo Tradicional de Vinho de Talha a Património Cultural e Imaterial da 
Humanidade”; Paisagem Cultural de Montado à inscrição na Lista do Património Mundial”; Estratégias PROVERE: 
Projetos âncora dos Recursos Silvestres e Parque Intermunicipal do Guadiana 

 Preparação da Candidatura CCBIO ao PDR  

 Organização da iniciativa “Serpa Slow”; 

 Organização do Workshop “Porta 20” 

 Realização do Workshop “Potencial da Flor do cardo - da sua biodiversidade à aptidão tecnológica”  

 Inico da campanha “Feliz Natal com o Comércio Local - 2018” 

 Articulação com entidades espanholas para a participação na Feira Europeia dos Queijos 
 

PLANOS, PROJETOS E CANDIDATURAS   

 Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos: 
- Serpa Terra Forte - Promoção 
- Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas - Fase I 
- Valorização e Qualificação da Rede Museológica Municipal 
- Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal 
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- Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa 

 Elaboração e submissão dos reportes da execução física das candidaturas no balcão 2020. 

 Envio de elementos relativos à candidatura de “Expansão da Zona Industrial de Serpa”. 

 Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas 

 Preparação de candidaturas: 
Submetidas: 

- Parque de Auto caravanismo de Serpa - ao Programa Valorizar, no âmbito da tipologia Valorização Turística 
do Interior (30 set.) 
- Candidatura ao abrigo do Programa Floresta Comum (30set.). 

        A submeter: 
- CETAA - Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo em Serpa - Alentejo 2020 - domínio da 
competitividade e inovação (15 out.) 
- Rede de Espaços de Atividades Ocupacionais – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, na 
Prioridade de Investimento 9.7. - área dos equipamentos sociais (31 out.); 
- Rede de Mercados do concelho de Serpa - Programa Valorizar, tipologia Sustentabilidade (31 dez); 
 

Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 
Candidaturas Aprovadas 

 

 

 

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

 
INVESTIMENTO 

TOTAL 
FEDER/FSE CMS PP Efetuados 

FEDER 
Recebido 

FEDER a 
Receber 

PEDU 

Mercado Municipal  861.443,58 € 685.163,82 € 176.279,77 € 185.829,36 € 143.959,21 € 49.803,14 € 

Jardim Municipal 519.699,59 € 410.178,68 € 109.520,92 € 473.205,26 € 345.684,68 € 23.584,20 € 

Reabilitação e Modernização do 
Museu Municipal de Etnografia 

166.222,25 € 141.288,91 € 24.933,34 €  
  

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

INTERREG 

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

Life Desert Adapt 10.809,00 € 8.106,75 € 2.702,25 €  1.994,90 €  

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

PDCT 

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 € 116.707,32 € 80.651,39 €  

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase I 

167.281,63 € 129.151,59 € 38.130,04 € 146.764,04 € 113.886,01 € 0,01 € 

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase II 

194.191,61 € 99.832,41 € 94.359,20 € 105.109,85 € 84.203,33 € 1.153,50 € 

Planos integrados e inovadores de 
combate ao abandono escolar  

300.214,42 € 239.888,00 € 60.326,42 € 52.617,07 € 27.001,24 € 32.232,72 € 

PNAEE 
Eficiência Energética Pavilhão 
Carlos Pinhão 

21.557,40 € 16.801,92 € 4.755,48 €    

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

Alentejo 2020 
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 € 171.351,30 € 94.945,50 € 15.750,00 € 

Turismo 
Portugal 

365 Alentejo/Ribatejo Feira do 
Queijo 3.500,00 €      

  TOTAL 4.419.682,43 € 3.197.920,82 € 1.181.571,49 € 1.320.904,54 € 944.475,13 € 127.500,30 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
Setor 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 237 pessoas inscritas, 34 do género masculino e 203 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 67 49 18 

Brinches 19 15 4 

Vila Verde de Ficalho 40 37 3 

Vila Nova de S. Bento 32 30 2 

Vale de Vargo 24 23 1 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 12 11 1 

Vales Mortos 23 20 3 

Pias 13 11 2 

TOTAL 237 203 34 

 
O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 193 

Hidro 209 

Boccia 83 

 
          Frequência das aulas de Ginástica no mês de Setembro: 

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 101 4 25,25    
Vila Nova S. Bento 52 4 13    
Brinches 51 4 12,75    
V. V. Ficalho 50 4 12,5    
Pias 42 4 10,5    
Vale de Vargo 62 4 15,5    
Vales Mortos 62 4 15,5    
A-do-Pinto 23 4 5,75    
Santa-Iria 39 4 9,75    
Total 482 36 13,38    

 
Na ginástica frequentam o projeto ATIVO projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades na 
abordagem a realizar) 22 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
- Pias – 1 
- Brinches – 1 
- Serpa – 5 
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- Vales Mortos – 2 
- VV Ficalho – 4 
- Vila Nova S Bento – 5 
– Vale de Vargo - 4 

 
Frequência das aulas de Boccia Sénior no mês de setembro: 
 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

Serpa 8 44 6 

Vila Nova de S. Bento 4 28 7 

Brinches 3 17 6 

Vila Verde de Ficalho 3 10 3 

Pias --- --- --- 

Vale de Vargo 3 19 6 

Vales Mortos 4 30 8 

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

Santa Iria 3 13 4 

Total 28 159 6 

 
COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF) 

Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Vales Mortos l 5.ª feira, Serpa l 6.ª feira, Vila 
Nova de S. Bento) 
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa) 
 
Local - Freguesias do concelho 
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 98 76 2 38 77,6% 

Serpa AMA      

Vale de Vargo      

Pias 31 23 1 23 74% 

V. V. Ficalho 22 20 2 10 90,9% 

Vales Mortos 16 12 2 6 75% 

V. N. S. Bento 38 31 2 16 81,6% 

Total 205 162 9 9 79% 

 
 

FORMAÇÃO “ LIDERANÇA DE GESTÃO DE EQUIPAS” 
Ação promovida pelo município de Serpa com o Mestre Rui Lança e destinada a Dirigentes, Técnicos, Diretores 
Técnicos, Técnicos de Exercício Físico e Outros Interessados. Participaram na ação 26 formandos. 
Período de execução:   21 e 22 de setembro 

 

SERPA NIGHT COLOR RUN 
Com cerca de 200 participações realizou-se a 2.ª edição da Serpa Night Colour Run. Atividade integrada no programa 
da Semana da Mobilidade 2018. 
Período de execução: 22 de setembro 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

 APRESENTAÇÃO DO RALI FLÔR DO ALENTEJO CIDADE DE SERPA  
Decorreu no Lounge Jardim a apresentação à Comunicação Social, patrocinadores, colaboradores, participantes e 
demais interessados, da edição de 2018 do Rali Flôr do Alentejo Cidade de Serpa.  
Período de execução: 06 de Setembro 

 

 RALI FLÔR DO ALENTEJO CIDADE DE SERPA 
Realizou-se nos dias 14 e 15 de setembro, mais uma edição do Rali Flôr do Alentejo Cidade de Serpa, prova que 
contou para o Campeonato Regional de Ralis do Sul e para o Desafio KUMHO Portugal.  
O 1º dia foi destinada a verificações técnicas e administrativas, no 2º dia, tal como no ano anterior, a prova 
realizou-se ao longo do dia, num total de 7 PEC (Prova Especial de Classificação). As PEC 1/3/5 no percurso de 
Serpa (apeadeiro do Guadiana) – Brinches (3 passagens dos concorrentes), as PEC 2/4/6 de Santa Iria – Vendinha 
(3 passagens) e a super especial noturna (1 passagem). 
Inscreveram-se 28 concorrentes, partiram 25 e 16 automobilistas. 
Participaram 2 pilotos de Serpa, João Martins 7º Classificado e o seu irmão Carlos Martins, que se sagrou vencedor 
do rali, este piloto também o vencedor do troféu José Augusto (melhor tempo na especial noturna) 
Prova com muito público, quer na especial noturna, quer nos troços de terra batida. 

Promotor (es) - Sociedade Artística Reguenguense 
Período de execução - 14 e 15 de setembro 
Local - Concelho de Serpa (Serpa, Brinches, Santa Iria, Vendinha) 

 

 PASSEIO DA MEMÓRIA 
Integrada no programa da Semana da Mobilidade, realizou-se uma caminhada solidária para com a Associação 
Alzheimer Portugal. Registaram-se 30 participações, no entanto colaboraram com a ação 90 munícipes, donde 
resultou uma receita de 450,00 €, valor depositado na conta da Associação Alzheimer Portugal. 
Promotor (es) - Associação Alzheimer Portugal e município de Serpa 
Período de execução - 16 de setembro  
Local - Serpa   
 
 

 DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 
O município de Serpa associou-se à Fundação Portuguesa de Cardiologia, para assinalar o Dia Mundial do Coração. 
Esta ano esta celebração realizou-se em paralelo em Serpa e em Vila Nova de S. Bento, com a realização de rastreios 
de glicémia, colesterol, pressão arterial e avaliação nutricional, realização de coração humano e uma sessão de 
atividade física solidária - “Bate Forte Coração – Serpa Concelho Solidário”.  Esta atividade, organizada pela Câmara 
Municipal de Serpa, em parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia com a colaboração das Farmácias Central 
(Serpa), Serpa Jardim (Serpa) e Monge (Vila Nova de São Bento). 
Participaram cerca de 90 pessoas (60 em Serpa e 30 em Vila Nova de S. Bento), que contribuíram com 353,00€, valor 
que foi depositado na conta da Fundação Portuguesa de Cardiologia. 
As camisolas adquiridas por 390,53 €, foram patrocinadas, na totalidade pelas farmácias envolvidas. 
Promotor (es) - Fundação Portuguesa de Cardiologia e município de Serpa 
Período de execução - 29 de setembro  
Local - Serpa e Vila Nova de S. Bento 

 
 

Utilizações parques desportivos e Piscinas: 
Total de utilização do mês de setembro 2018 - 5.183 
 
Assim distribuída:  
Parque Desportivo de Serpa - 1278 
Pavilhão Carlos Pinhão – 1252 
Piscina descoberta de Serpa -2000 
Piscina de Pias - 653 
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Serpa 
 
Concluído 
Colocação de box para RSU nas  Portas de Moura 
 
Em curso 
Infraestruturas da zona Sul 
Pintura da Piscina Coberta 
Beneficiação do cemitério 
Melhoria das acessibilidades- Prolongamento da rampa da Biblioteca de Serpa 
 
Brinches 
 
Concluído 
Alargamento das caldeiras na Rua da Estrada  
 
Vale de Vargo 
 
Concluído 
 Execução de linhas de água na Travessa 1º de Maio 
 
Pias 
 
Concluído 
Requalificação da Rua de Brinches 
Em curso 
Execução de Muro na Rua José Machado Moreira Rita 
 
Vila Nova de São Bento 
Em curso 
Requalificação da Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes de Figueiredo 
 
Concelho 
Manutenção de arruamentos em calçada. 
 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reparação do troço do caminho municipal 1048, entre a EN 265 e o Lagar do Vale (Extensão: 910m) 
  - Reposição de asfalto em Vales Mortos 
  - Reposição de asfalto na Rua João Tiago Coelho em Pias 
                    
TRABALHOS EM CURSO 
- Reparação de caminhos na Herdade da Abóboda 
- Limpeza e corte de ervas na EM 517 
- Reposição de asfalto em Brinches 
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SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 
 

 Segurança em Obra de Administração direta: 
- Requalificação da Rua Dr. Alberico Alexandre de Nunes Figueiredo em Vila Nova 

 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 
- Obra de requalificação da ETAR de Vales Mortos 
- Obra de Remodelação e Ampliação de Passagem Hidráulica no Barranco em Vales Mortos 
- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 

 

 Preparação e Acompanhamento de eventos  
- Teatro “Camino Real” do Baal 17 
 

 Medidas de Autoproteção 
- Elaboração de medidas de auto proteção da escola Primária de Ficalho 

 

 Outros 
- PPI para os espetáculos do BAAL 17 no Largo Conde de Ficalho 
- Contributo para o Serpa Informação 
- Formação sobre produtos químicos, EPI’s e aparelhos de proteção respiratória com pessoal das casas das 
máquinas das Piscinas 

 
 
 
LOGÍSTICA 
- Apoio ao Baile dos Bombeiros Voluntários 
- Apoio ao Baile do Futebol Clube de Serpa 
- Apoio ao BAAL17 “Camino Real” 
- Apoio ao Rally Flor do Alentejo Cidade de Serpa 
- Apoio ao Jantar do Grupo P’ró Centro Histórico 
 
 
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 
 

 
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. 
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 setembro de 2018 o sector de espaços verdes procedeu ao corte de aproximadamente 10000 m2 
de área relvada. 
Procedeu-se à limpeza dos espaços exteriores de todas as escolas do concelho para a reabertura do ano letivo 2018/2019.  
Ainda referente às manutenções, procedeu-se à manutenção do Jardim de Serpa e do Jardim de Brinches, Jardim de Pias, 
Vila Nova e Vila Verde de Ficalho.  
Iniciou-se a limpeza nas árvores da Rua capitães de Abril e Rua pardal Romão. 
Foi mantida a manutenção dos canteiros e a rega dos mesmos no concelho. 
 
Serviço de Águas a Saneamento 
Durante o mês de setembro, os serviços executaram um total de 224 Ordens de Trabalho, entre elas: 
 
Para os munícipes: 
96 – Ruturas entre ramais e conduta; 
32 – Restabelecimentos; 
5 – Ligações de contadores; 
8 – Limpezas de fossa; 
2 – Verificações de leitura; 
29 – Desentupimentos; 
1– Mudanças de contadores; 
1 – Substituições de contador; 
2– Verificações de contador; 
5 – Levantamentos de contador; 
8 – Limpezas de contadores entupidos; 
1 – Reparação de portinhola 
19 –Interrupção no fornecimento de água 
14 – Verificação de torneira de segurança 
1 – Verificação de interrupção 
 
De pedidos internos: 
Ligação de rede de água no contador da Obra da Rua Dr. Albérico Figueiredo VNS Bento 
Execução de caixa de Contador no Sistema de Rega no Centro Coordenador de Transportes, Serpa 
Reparações nos balneários das Piscinas de Pias 
Reparação de Sistema de Rega da Muralha, Serpa 
Reparação de Sistema de Rega em VNSB 
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Reparação de aspersor lateral no Complexo Desportivo de Serpa 
Reparação de aspersor lateral no Complexo Desportivo de VNSB 
Reparação de aspersor central no Complexo Desportivo de Pias 
Reparação de aspersor lateral no Complexo Desportivo de Pias 
Reparações nos balneários com Complexo Desportivo de A Do Pinto 
Reparação de torneira no Polo2, Serpa 
Desentupimento WC, Pré-Escolar, Pias 
Reparação de repuxo na EB1 de VNSB 
Várias reparações no edifício dos Paços de Concelho  
Reparação de autoclismo no Parque de Campismo de Serpa 
Substituição autoclismo na Biblioteca de Serpa 
Reparação de rotura no Pavilhão Carlos Pinhão, Serpa 
Para além destes serviços houve o acompanhamento do PCQA, da obra de Requalificação de Infraestruturas da Rua Dr. 
Albérico Figueiredo em Vila Nova S. Bento, da abertura da Piscina Coberta, da obra da ETAR de Vales Mortos, trabalhos de 
manutenção da ETAR de Santa Iria. 
 
Setor de Ambiente e Serviços Urbanos 

Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido 

 
Número de Pedidos 

 
Números de Alvarás 

4 4 

 
Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 
Número de Pedidos 

 
Números de pareceres 

31 31 

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

Processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas 
Freguesias 

Setembro 

- Etar Vales Mortos 
- Fornos de carvão 

- Lagar de vale de vargo 
- Cooperativa beja e Brinches 

-Queijaria Eira da Vila 

 
Gestão da limpeza de equipamentos Municipais  

 
Numero de Reclamações 

0 

 
Gestão da limpeza urbana 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Numero de Reclamações 

1 (E13215/2018) 
2 – (E14496/2018) 
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Gestão da recolha de RSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gestão de resíduos - Parque de Máquinas 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades entregues (t) 

 
- 

 
- 

 
Recolha de resíduos nas freguesias 

 
Tipologia de resíduos 

 
Freguesia/Local 

 
Quantidades entregues 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

Limpeza de resíduos (parque II), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades Entregues 

 
- 

 
- 

 
 

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

 
Mensal 

 
--- 

 
 
 
 
 

 
Tipologia de resíduos 

 

 
Quantidades entregues (t) 

 
20 03 01 

 (Indiferenciados) 

 
470,820 

 
20 03 07 

 (Monstros domésticos) 

 
6,6 

Número de Pedidos 
solicitados 

Número de Pedidos 
concluídos 

 
Tipologia recolhida 

 
12 

 
12 

 
Ramagens/Monos e REES/s 
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Limpeza do recinto da feira 

 
Mercado Mensal 

 
26 

 
 

Lavagem de contentores 

 
Numero de contentores lavados 

 

Contentores 
Superfície 

Contentores 
Subterrâneos 

--- --- 

 
Lavagem da Praça da Republica 

 
Lavagem da Praça 

 
--- 

 
Operação de desbaratização e desratização  

 
Desbaratização/desratização 

 
--- 

 
 

Operações de Deservagem/Monda Química 

 
Deservagem/Monda química 

 

 
- 

 
Monotorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos.  

 
Número de pombos capturados 

 
0 

 
 

 
AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
AÇÃO SOCIAL 
 
Conselho Local de Ação Social – CLAS 

 Dia 12 de setembro – realização da reunião do Núcleo Executivo para preparação da reunião do CLAS; 

 Dia 25 de setembro – realização do plenário do CLAS com a seguinte ordem de trabalhos: 
1- Votação da ata do plenário anterior; 
2- Informação do calendário de reuniões do Núcleo Executivo (Outubro a Dezembro 2018); 
3- Ação Social Escolar e Componente de Apoio à Família – ano letivo 2018/2019; 
4- Serviço de Teleassistência Domiciliária “Em Casa não Estou Só” – relatório do 1º semestre 2018 e critérios de 

candidatura e priorização dos apoios; 
5- Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Relatório do 1º semestre 

2018; 
6- Apresentação dos resultados do CLAIM (Serpa e Pias) no trimestre Abril-Junho 2018; 
7- Contrato Local de Segurança  

a) Ponto de situação sobre diligências da autarquia relativamente a utilização inapropriada de espaços que 
têm servido para alojar migrantes 
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b) Discussão sobre possibilidade de respostas relativamente a necessidade de apoio de emergência a 
migrantes no concelho 

8 - Núcleo de Apoio à Vítima - Apresentação de resultados do 1.º trimestre; 
9 - Outros Assuntos 
 

Projeto de Teleassistência Domiciliária 
Foi instalado mais um equipamento, pelo que, neste momento estão 20 equipamentos ativos.  
 
PMARCHS 
Encontram-se em análise 06 processos. 
 
Contrato Local de Segurança 
Participação nas reuniões: 

 Dia 6 de setembro da Comissão Coordenadora; 
 Dia 11 de setembro do Núcleo Operacional. 

 
Núcleo Local de Inserção - NLI 
Participação no Serviço Local de Segurança Social de Serpa na reunião realizada a 28 de setembro. 
 
Loja Social de Serpa 
Neste mês foram feitos 22 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 1110,00Kg 721,50Kg 333,10Kg 55,50Kg 

Calçado 148,00Kg 96,20Kg 48,84Kg 2,96Kg 

Brinquedos 59,20Kg 51,50Kg 5,92Kg 1,78Kg 

Livros 44,40Kg 6,66Kg 37,74Kg - 

Outros 118,40Kg 76,96Kg 35,52Kg 5,92Kg 

Total 1480,00Kg 952,82Kg 461,02Kg 66,16Kg 
 

 
EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Pré-escolar  
No mês de setembro beneficiaram deste programa: 

Valência / local  Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

 51 crianças 
429 refeições 

9 crianças 
75 refeições 

31 crianças 
270 refeições 

17 crianças 
167 refeições 

14 crianças 
97 refeições 

Prolongamento 
Horário 

 
51 crianças 9 crianças 25 crianças 19  crianças 14 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 1.800,10 € 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* 

720,72 € 126,00 €  453,60 € 280,56 € 219,22 € 
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* 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 10 funcionárias, (1 em regime de contrato de trabalho; 1 efetiva e 8 colocadas através de protocolo 
com a Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de São Bento).  

 
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 
Setembro, a autarquia teve um custo de 1.629,84 € distribuído da seguinte forma: 

 
 
 
 
 

 

 
Oferta de Livros de Fichas aos alunos do 1.º Ciclo do concelho: 
No âmbito desta ação foram comtemplados todos os alunos do 1.º ciclo a frequentar as escolas do concelho. No total foram 
oferecidos os livros de fichas a 451 alunos numa despesa total de 14.847,96 €. No primeiro dia de aulas deslocou-se a cada 
escola do concelho, um representante do Executivo, para simbolicamente efetuar a entrega dos mesmos aos alunos. 
 
 
Transportes Escolares 

Neste mês, o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 339 alunos, e a 53 alunos nos circuitos especiais (transporte 
de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e viaturas de aluguer, com um custo de: 

 Rodoviária: 16.408,69€ 
 Viaturas de aluguer: 3.569,81€ 

 
Outra atividades educativas 
 

 Participação nas reuniões de lançamento do ano letivo 2018/2019 da Educação Pré-Escolar, realizadas entre os 
dias 10 e 14 de Setembro; 
 

 No âmbito do Programa Eco-Escolas, no dia 28 de setembro foi efetuado o transporte dos alunos do Curso 
Profissional de Técnico de Gestão Ambiental da Escola Secundária de Serpa, para realização de uma visita à 
unidade de extração de mel APISerpa. 

 

                                                      
 

CULTURA E PATRIMÓNIO 
 
CULTURA 
 
PREPARAÇÃO DA 4.ª EDIÇÃO CANTEFEST, 23 A 27 DE NOVEMBRO 2018 
Lisboa / Serpa 
O Cante Fest, à semelhança de anos anteriores, tem iniciativas em Lisboa, na Casa do Alentejo, no dia 23, sexta-feira, e 
em Serpa de 24 a 27, sendo que nesta edição o Centro Histórico era ser o palco do evento. 
No átrio da Casa do Alentejo estará patente de 17 a 27 de novembro a exposição/stand da Câmara. No dia 23, a marcar o 
início do Cante Fest 2018, haverá atuação/atuações de Cante Alentejano (a definir). Nos dias 24 e 25 de novembro, 
sábado e domingo, o Centro Histórico de Serpa irá servir de cenário ao Cante Fest, com atuações formais e informais, na 
Rota do Cante. Em cada dia atuarão 6 grupos do concelho e seis grupos extra-concelho e da diáspora, num total de 24 
grupos durante os dois dias.  
Durante estes dois dias, a Casa do Cante irá receber exposições e apresentação de livros (a definir). 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

569,32 € 
1015 refeições 

113,53 € 
161 refeições 

292,12 € 
412 refeições 

294,87 € 
388 refeições 
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Outra estrutura que estará aberta à população e visitantes durante os dois dias é o edifício Wasabi, situado no Largo 
Conde de Ficalho. O espaço, além de ser palco para atuações formais dos grupos corais, terá uma componente ligada à 
enogastronomia, com mostra e venda de produtos locais – vinho, pão, queijo e enchidos. 
O dia 26, segunda-feira, será dedicado ao Cante no Feminino, com iniciativas que versarão essa temática. E no dia 27, 
terça-feira, dia da consagração do cante a Património Imaterial da UNESCO, decorrerá uma cerimónia protocolar com as 
diversas entidades que colaboraram na candidatura. 
Neste âmbito realizaram-se as primeiras reuniões preparatórias, tendo ficado definida a equipa base de trabalho, entre a 
DCP e a Casa do Cante. Foram contatados e confirmados os grupos corais do concelho e definidos os grupos extra-
concelhios a convidar. Fez-se um levantamento e primeiros contactos para as exposições, apresentações de livros e CD e 
mostras de vídeos para a programação da Casa do Cante. 
  
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 
APOIO AO PROJETO ERASMUS + “MIGRATION OR WORLD CITIZENSHIP” 
De 8 a 15 de setembro, cerca de 30 representantes de diferentes organizações oriundas de 6 países: Portugal, Noruega, 
Itália, Turquia, Roménia e Hungria, estiveram alojados em Serpa para uma série de iniciativas sobre o tema “Migration or 
Word Citizenship”. 
Durante toda a semana, os jovens tiveram workshops e trabalhos sobre o tema, no cineteatro municipal. No dia 9 de 
setembro, estiveram em convívio com os Cantadores de Paris na Casa do Cante. Este momento foi único, em que houve 
partilha de experiências, e muito cante alentejano e cante curdo, o que resultou numa reunião intercultural bastante 
emotiva. 
No dia 10, o grupo foi recebido pelo vice-presidente da Câmara, Carlos Alves, que desejou as boas vindas e uma boa estadia 
a todo o grupo, a que se seguiu uma visita pelo centro histórico de Serpa. 
Este projeto cultural e educativo, financiado pela União Europeia, juntou na candidatura o Al Teatro e a Baal17 e uma 
parceria com os municípios de Serpa e Silves. A Câmara Municipal de Serpa apoiou esta iniciativa com o alojamento, a 
logística para os trabalhos, e a cedência de autocarro para deslocações. 
 
APOIO AO ENCONTRO DE BANDAS “SONS AO SUL”, PELO INATEL 
Sob a missão cultural da Fundação INATEL, que assenta no apoio à cultura amadora e à promoção de atividades de 
âmbito regional e nacional que sejam uma referência nos locais e junto da comunidade, a INATEL de Beja irá realizar no 
próximo dia 13 de outubro a iniciativa “Sons ao Sul – Encontro de Bandas”. “  
“(…) terá como objetivo comemorar o Dia Internacional da Música.” A iniciativa que se reparte por três encontros a nível 
nacional, terá expressão a sul em Serpa e, em articulação com a Sociedade Filarmónica de Serpa, pretende parceria com a 
Câmara Municipal de Serpa. 
Foram concretizados todos os apoios solicitados ao município pela organização, designadamente a cedência do auditório 
do cineteatro, uma pequena refeição para todos os músicos participantes após os concertos e as respetivas licenças junto 
da Sociedade Portuguesa de Autores. 
 
 
APOIO À EXIBIÇÃO EM SERPA DO FILME “SOL CORTANTE”, DA LEOPARDO FILMES 
Foram feitos contatos na base do protocolo de apoio à produção do filme, no sentido de se agendar uma exibição em 
Serpa, em breve, visto que o filme teve o apoio do município, tendo sido grande parte filmado no Concelho. 
 
 
APOIO À ANTEESTREIA EM SERPA DO FILME “RAIVA” DE SÉRGIO TRÉFAUT 
Relativamente ao filme “Raiva”, de Sérgio Tréfaut, com ante estreia prevista para Serpa no cineteatro municipal de Serpa 
no dia 3 de outubro, foi efetuada uma listagem com as confirmações dos convites protocolares da Câmara Municipal em 
articulação com a produtora Faux. Solicitou-se a produção de bilhetes específicos, visto que a entradas foram gratuitas, 
mas sujeitas à capacidade do auditório (388 lugares). 
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BIBLIOTECA 
 
EXPOSIÇÃO ”HISTÓRIAS DESENHADAS NUM PONTO DE ENCONTRO” DE CRISTINA VALADAS – DE 15 SETEMBRO A 12 
OUTUBRO DE MAIO, SALA POLIVALENTE  
Exposição desenvolvida pela autora numa amplitude criativa, o mais diversificada possível pensando nas muitas pessoas 
que não conhecem o seu trabalho, para que tivessem a oportunidade de perceber que a sua obra caminha em várias 
vertentes. 
Nas próprias palavras da autora “Gosto de experimentar novos materiais, diferentes suportes, e cada vez mais da 
tridimensionalidade. Assim escolhi uma série de trabalhos pequenos, com técnicas variadas, (aquarela, composição mista 
- 12 unidades) mais direcionados para a ilustração, embora eu me considere mais pintora. Foi este o curso que escolhi na 
Faculdade de Belas Artes do Porto. Outra parede só para a pintura em tela (3 unidades), trabalho que venho a desenvolver 
desde longa data. A terceira dividi-a em duas partes, reservei-a para duas vertentes mais recentes do meu trabalho: 
- Máscaras (6 unidades) 
Tem para mim muito significado, vem ao encontro da minha procura mais profunda da necessidade de se conhecer 
verdadeiramente, sabendo que continuamente nos escondemos por de trás de “máscaras” imagens que recriamos de nós 
mesmos para representarmos perante os outros. 
- Caixas de Luz (8 unidades) 
Levam-nos a um recolhimento como se nos transportassem para um lugar seguro muito íntimo. 
Estes são os meus trabalhos mais recentes que continuo a desenvolver.” 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 

 
OFICINA ”HISTÓRIAS DESENHADAS NUM PONTO DE ENCONTRO” DE CRISTINA VALADAS – DE 15 SETEMBRO  
Realizada na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, Serpa. Composta por 12 aguarelas, 3 telas acrílicas, 6 máscaras, 
2 caixas máscaras e 8 caixas de luz. A exposição teve início a 15 de Setembro e fica patente até 12 de Outubro. A oficina de 
expressão plástica para todo o público a partir dos seis anos de idade, realizou-se no dia 15 de Setembro. 
N.º de participantes: 18 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“CONTARELOS” – 18 E 25 DE SETEMBRO, 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: 70 
Divulgação: GICI- agenda cultural 
 
 
“TERTÚLIA DE PALAVRAS” – 19 DE SETEMBRO, 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: 10 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
 
“VISITAS – SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO” – 20 E 27 DE SETEMBRO, 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: 23 
 
“GOMOS DE TANGERINA” – 22 DE SETEMBRO, 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.  
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N.º de participantes: 22 
Recursos humanos: Romão Janeiro, Miguel Bentes e Patrícia Romão 
Materiais envolvidos: Livros, projetor vídeo, PC. 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“OH!” – SESSÃO PARA BEBÉS E PAIS - 29 DE SETEMBRO, SALA DE ANIMAÇÃO DE LEITURA 
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: 11 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
 
 

CASA DO CANTE 
 
PREPARAÇÃO DA ROTA DO CANTE - OUTUBRO 
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. 

 

DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS E ESPETÁCULOS COM A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS CORAIS NUM TOTAL DE 8577 PESSOAS 
ALCANÇADAS 
Encontro de Cante Alentejano com a participação de cinco grupos corais – Carnide, Lisboa 
Evento “Amareleja em Lisboa” com a participação de quatro grupos corais – Casa do Alentejo, Lisboa 
Evento “Dia do Alentejo” com a participação de cinco grupos corais – Parque Delfim Guimarães 
Espetáculo de Cante com a participação de seis grupos corais – Santa Clara do Louredo, Beja 
Espetáculo de Cante com a participação de quatro grupos corais – Sete, Castro Verde 
Semana Cultural do Alentejo com a participação de sete grupos corais – Sacavém 
Festicante com a participação de dez grupos corais – Aljustrel 
Serão de Cante e de Poesia Alentejana com a participação de cinco grupos corais – Almada 
Colóquio “O Cante Alentejano e o seu Encanto” com a participação de três grupos corais – S. João dos Caldeireiros, Mértola 
Espetáculo de Cante com a participação de sete grupos corais – Aivados 
Cante Alentejano no A Voz do Operário - Lisboa 
Espetáculo de Cante com a participação de seis grupos corais – Baixa da Banheira, Moita 
Oficina de Cante Alentejano com a participação de Os Cantadores de Paris – Paris, França 
Festival de Cante Alentejano – São Miguel de Machede 
Cantadores de Paris estarão presentes na abertura do Festival "encontros com... Portugal", organizado pela Biblioteca 
Departamental dos Vosges – Paris, França   

 

DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS SOBRE CANTE ALENTEJANO 
Vídeo da Paróquia de Vale de Vargo sobre a Quinta feira da Ascenção em Vale de Vargo com o Rancho Coral Os 
Camponeses de Vale de Vargo e Rancho Coral Feminino Papoilas do Enxoé. 
Vídeo de António Menezes - O Cante é como eu - o cante alentejano Ferreira do Alentejo 2008 
O Cante Alentejano na RTP Memória - Programa d A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria 

 
DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE CANTE ALENTEJANO 
Rádio Pax – Notícia: Cantadores de Paris gravam CD em Serpa 
Serpa Terra Forte – Notícia: Cante Fest 2018 

 
O AUDITÓRIO DA CASA DO CANTE ACOLHEU DURANTE O MÊS DE AGOSTO UM EVENTO 
Conversa com Os Cantadores de Paris 
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PATRIMÓNIO 
 
CANDIDATURA CONJUNTA CMS/ADPM COM A DESIGNAÇÃO “SERPA TERRA FORTE – PROMOÇÃO” 
Criação de plataforma web e mobile (app Serpa Tour) com rotas temáticas e realidade aumentada: 
    - Indicações para configurar o acesso à aplicação na AppStore; 
    - Solicitação para fixação de valor para a coleção de postais SerpaTour, a vender no Posto de Turismo; 
    - Transporte de 5000 exemplares bilingues dos folhetos de divulgação da app SerpaTour para o Posto de Turismo; 
    - Pedido de orçamento para pata de fixação do ecrã do stand; 
  
Campanha promocional responsabilidade da ADPM (vídeo promocional, spot publicitário e site): 
    - Apreciação e proposta de aprovação do spot promocional de 20''; 
    - Análise dos 11 vídeos temáticos 20''; 
    - Recolha de informação e proposta de aprovação dos blocos de conteúdos descritivos para o Site (30 textos e 
imagens), elaborados e revistos entre a Ecosapiens, DCP e Axioma; 
Reprogramação da candidatura: 
    - Elaboração de quadro com todos as ações, descriminando valor base de cada procedimento, pagamentos efetuados e 
por efetuar, bem como avaliação das necessidades de transferência anual de verbas; 
    - Reunião de trabalho com a coordenadora da candidatura pela CMS percorrendo todas as ações e avaliando a taxa de 
execução e respetivos pagamentos, bem como identificar os fundamentos de cada item da reprogramação; 
  
PREPARAÇÃO DO CONCURSO "ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE MUSEOGRAFIA PARA O ESPAÇO MUSEOLÓGICO 
(MUNICIPAL) DE ETNOGRAFIA DE SERPA" 
- Atualização do dossier físico e digital; 
- Partilha de informação com a equipa sobre o InPatrimonium e diversas questões sobre o trabalho desenvolvido pelas 
Letras Encantadas no AD 45/2016; 
- Redimensionamento de fotografias da pasta "Acervo"; 
  
PROJETOS PARA A VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE MUSEOLÓGICA MUNICIPAL 
- Atualização da informação sobre o trabalho desenvolvido pela Letras Encantadas (Rui Mateus), nas respetivas pastas 
físicas dos seguintes ajustes diretos: 
 - AD 45/2016 - projetos de museografia: Galeria de Arte Contemporânea; CI Queijo; Museu de Etnografia; Galeria do 
Humor e Absurdo. 
  - AD 23/2017 - 50 pontos notáveis ZEP + projetos de museografia: Azeite; Vinho; Guadiana; Resistência; Ficalho. 
  - AD 31/2017 - Implementação da Galeria de Arte Contemporânea. 
  
PLANO DE OBRAS DO CENTRO HISTÓRICO 
- Novas propostas para o modelo de ficha de Arruamento; 
- Configuração da ficha do arruamento "Rua das Portas de Beja". 
 
PROJETO DE REABILITAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS LOCALIZADOS NA RUA DOS QUARTÉIS (CENTRO 
INTERPRETATIVO DO CANTE) - AD 87/2017 
- Análise para retificação/complemento do projeto de execução, nomeadamente: Relatório Prévio para Bens Culturais; 
Plano de Segurança e Saúde; Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos; Confirmação de dispensa de consultas externas 
quanto aos projetos das especialidades; 
- Carregamento do projeto de arquitetura e relatório prévio na plataforma online de tramitação de processos digitais - 
SIRJUE; 
- Elaboração da planta de localização e do âmbito da consulta, bem como o pedido de consulta à DRCA (data limite 
18.10.2018). 
  
OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU), NO ÂMBITO DA APROVAÇÃO DA ARU SERPA 
- Análise da proposta apresentada por ImproveConsult ao convite e caderno de encargos do Ajuste Direto N.º 58/2018. 
 
NÚCLEO INTERPRETATIVO DO QUEIJO 
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Análise da documentação facultada (dossiers) 
Procedimentos internos com vista a conceção de novos documentos neste âmbito: 
- Atualização dos produtores de Queijo do Concelho de Serpa e cartografia 
- Seleção de objetos relativos à rouparia, e memória descritiva dos mesmos 

 

 

ETNOGRAFIA 
Investigação (Arquivo CMS), entrevista a informadores privilegiados (roupeiros) sobre registos socio antropológicos e 
etnográficos, da atividade local do queijo Serpa: recolha de imagens fotográficas para ilustração de conteúdos, no âmbito 
do projeto Núcleo Interpretativo do Queijo. 

 

NÚCLEO DE TRAJES – Cedências de trajes etnográficos a Entidades externa 
Foram cedidos a título de empréstimo 20 trajes etnográficos ao Centro Social N. Sra. da Luz sediada em Beja. Acionados 
os procedimentos internos, e feitas as diligências necessárias, para aferir a tipologia dos trajes utilizar pelos utentes no 
festa de comemoração deste Centro no dia 1/10. 

 
ARQUEOLOGIA 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS” 
Apoio à elaboração conteúdos da rubrica “Peça do mês” – outubro para o “Serpa Informação”. 
 

 

PEDIDOS EXTERNOS   
Visita guiada ao património de Serpa no âmbito do programa Erasmus +. 
 

ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL  
Gestão do carregamento de atividades na plataforma online do Ano Europeu do Património Cultural.  
 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2018 
Realização do Curso teórico de Arqueologia de Serpa.  
Organização do Lançamento das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular. 
Organização e realização da Tertúlia “O Centro de Cultura Popular na história da arqueologia de Serpa”.  
 

DIA NACIONAL DOS CASTELOS 
Elaboração de proposta e conteúdos para atividades no Dia Nacional dos Castelos.  
 

DIVULGAÇÃO  
Redação de notas de imprensa e textos de divulgação sobre património histórico: 
- Jornadas Europeias do Património  
- Dia Nacional dos Castelos  
 

CONGRESSOS 
Participação com apresentação de conferência no VI Colóquio da Rede de Museus Rurais do Sul, em Almodôvar.  
Apresentação de proposta de poster ao X Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, Zafra.  
 

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

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    18 

DVD-Vídeo    80 

Monografias  255 
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CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E MUSEU DE ETNOGRAFIA 

 PORTUGUESES ESTRANGEIROS TOTAL 

CASTELO 1558 899 2457 

MMA – Museu Municipal de Arqueologia 862 392 1254 

 
 
 
CASA DO CANTE 
Receção e apresentação do Cante Alentejano a um grupo composto por 20 elementos de nacionalidade Alemã. 
Receção de dois Grupos Sénior de Santiago do Cacém de visita a Serpa, nos dias 26 e 28 de setembro, com passagem pela 
Casa do Cante onde assistiram a um breve documentário sobre Cante Alentejano. 
A Casa do Cante recebeu em setembro 178 visitantes. 
 

 
 
 
 

Total  353 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     36 

7-9 anos     31 

10-12 anos       5 

13-16 anos       9 

17-20 anos     18 

21-35 anos     62 

36-50 anos  114 

51-65 anos     45 

> 66 anos     33 

Total    353 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 3 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 2 

Total de novos utilizadores inscritos  9 

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

 80266 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas         118 

Total de sessões nos computadores  188 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 Empreitadas - No mês de setembro foram abertos os seguintes concursos de obras públicas: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

10/2018 

Empreitada de 
Requalificação da Rua 
Francisco dos Santos 

Pateira e Rua do 
Mercado 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 
9/2018 

Empreitada de 
Requalificação da Rede 
de Telecomunicações e 

Energia Socorrida no 
Cineteatro de Serpa e 

Sala Técnica do Parque 
de Máquinas 

  
Em preparação no sector de 

Empreitadas 

Consulta 
Prévia 
8/2018 

Empreitada de 
Requalificação do 
Jardim Municipal 

Pulido Garcia, em Serpa 
- Trabalhos 

Suplementares 

  Aguarda cabimento 

 

Relativamente às já abertas e comunicadas 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 

08-08-2018 - 
Pardal & 

Lamúria, Ldª 
83.198,83€ Aguarda compromisso  

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  Em apreciação  

 
 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

59/2018 

Aquisição de Martelo 
Hidráulico 

28-09-2018 - 
Irmãos Luzias 
- Máquinas e 

9.000,00€ 
Aguarda documentos de 

habilitação 
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Alfaias 
Agrícolas, Ldª 

Consulta 
Prévia 

58/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração da 

ORU da ARU do Centro 
Histórico de Serpa 

24-09-2018 - 
Improvconsul

t - 
Consultoria e 
Estudos, Ldª 

15.000,00€ 
Contrato 43/2018 assinado a 

01-10-2018 

Consulta 
Prévia 

57/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração do 

Projeto para o Parque de 
Autocaravanismo, em 

Serpa 

25-09-2018 - 
Proengel - 

Projetos de 
Engenharia e 
Arquitetura, 

Ldª 

32.460,00€ 
Contrato 42/2018 assinado a 

26-09-2018 

Consulta 
Prévia 

56/2018 

Elaboração dos Projetos 
de Desenhos Urbanos do 

Largo de Salvador, Rua 
Portas de Beja e Rua dos 

Fidalgos, em Serpa 

03-10-2018 - 
MPT - 

Mobilidade e 
Planeamento 
do Território, 

Ldª 

73.750,00€ 
Aguarda assinatura do 

contrato 

Ajuste 
Direto 

55/2018 

Aquisição de Cisterna 
Usada 

12-09-2018 - 
Hélder 
Vicente 
Canhoto 

Graça 

19.500,00€ 
Concluído. Dispensa de 

contrato por ter entrega até 20 
dias da adjudicação 

Ajuste 
Direto 

54/2018 

Aquisição de Bens e 
Serviços para a Execução 
da Vedação Junto à EM 

520 (Estrada de S. 
Marcos) 

15-09-2018 - 
Cardopec - 

Comércio de 
Produtos 

Agro-
Pecuários 

Unipessoal, 
Ldª 

9.980,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

53/2018 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar nos Circuitos 
Especiais VII e VIII, Ano 

Letivo 2018/2019 

12-09-2018 - 
António José 

Cardeira 
Luisa 

8.190,18€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

52/2018 

Aquisição de Máquina 
de Deservagem 

13-09-2018 - 
Irrimac - 

Importação, 
Distribuição e 

Montagem 
de 

Equipamento
s, Ldª 

37.102,25€ 
Concluído. Dispensa de 

contrato por ter entrega até 20 
dias da adjudicação 

Consulta 
Prévia 

51/2018 

Aquisição de Máquina 
de Deservagem 

  Revogado 
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Consulta 
Prévia 

50/2018 

Aquisição de Cadernos 
de Fichas para os Alunos 

do 1º Ciclo do Ensino 
Básico do Concelho de 

Serpa 

06-09-2018 - 
2 

fornecedores 
vários Concluído  

Consulta 
Prévia 

49/2018 

Aquisição de Storage e 
Servidores 

28-08-2018 - 
Smatconnect 
Tecnologies, 
Unipessoal, 

Ldª 

40.403,43€ 
Contrato 37/2018 assinado a 

06-09-2018 

 

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 

48/2018 

Aquisição de serviços de 
Segurança e Vigilância 
para a Feira Histórica e 

Tradicional 

10-08-2018 - 
P5 - Profive 
Serviços e 
Segurança, 

Ldª 

5.764,50€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

47/2018 

Aquisição de Extensão 
de Garantia do 

Datacenter 

21-08-2018 - 
Visualforma - 
Tecnologias 

de 
Informação, 

S. A. 

13.483,00€ 
Contrato 36/2018 assinado a 

23-08-2018 

Consulta 
Prévia 

46/2018 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar nos Circuitos 
Especiais (I a XXIII), ano 

Letivo 2018/2019 

31-08-2018 - 
Vários 

Vários Concluído  

Consulta 
Prévia 

44/2018 

Aquisição de Tintas e 
Diluentes 

04-09-2018 - 
Luís Miguel 

Dias 
Medeiros 

4.084,72€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

43/2018 

Aquisição de Bens e 
Serviços para a 
Renovação da 

Pavimentadora Vogele 

16-08-2018 - 
Moviter - 

Equipamento
s, S. A. 

22.467,19€ 
Contrato 35/2018 assinado a 

17-08-2018 

Consulta 
Prévia 

41/2018 

Aquisição e Manutenção 
de Impressoras e 

Digitalizadores 
  Revogado 

Concurso 
Público 

40/2018 

Fornecimento de Gás 
Propano para a Piscina 

Coberta 

22-08-2018 - 
Rolear - 

Automatizaçõ
es, Estudos e 
Representaçõ

es, S. A. 

189.500,00€ 
Contrato 40/2018 assinado a 

13-09-2018 
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Ajuste 
Direto 

36/2018 

Aquisição de Fundo 
Documental para a 

Biblioteca 
  Em processo de adjudicação  

Consulta 
Prévia 

30/2018 

Aquisição de Luminárias 
LED e Colunas 

Troncocónicas para o 
Jardim de Brinches 

28-08-2018 - 
Investeca, 

Ldª 
21.033,70€ 

Contrato 41/2018 assinado a 
24-09-2018 

 

 
 

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 165 e agenda cultural outubro 2018 

 Elaboração de conteúdos e imagens  

 Paginação e preparação para gráfica 

 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica  

 Distribuição nos diretórios  

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

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

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

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 

 Newsletter da agenda cultural e desportiva 

 
Biblioteca Municipal 

 Paginação Mupis + impressão plotter  

 Cartaz Gomos de Tangerina 

 Newsletters  

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico de inauguração da exposição “Histórias Desenhadas” 
Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço 

 Quatro expobanners e impressões  

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

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


 

Relatório de Atividades | 2018 

Agosto/setembro/outubro 

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

 

 

 49 

 Envio de materiais promocionais para a organização 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico 
Jardim Jazz 

 Cartaz 

 Expobanner 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico 
 

Semana Europeia da Mobilidade 

 Cartaz SEM 

 Cartaz Passeio da Memória 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico 
 
 

Rali Flor do Alentejo 

 Folhetos impressão 

 Roadbook impressão 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico da apresentação do evento 
 

 
Teatro Ball 17 “Camino Real” 

 Impressão de mupis 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico 
 
Dia dos Castelos 

 Cartaz 

 Mupi  

 Convite 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
Filme “A Raiva” 

 Bilhetes 

 Mupis 

 Cartazes 

 Convite 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
CADES – Serpa é Show 

 Cartaz 

 Banner facebook 

 Faixa Gallus Produção Animal 

 Faixas identificativas dos produtores 

 Mupi com programa 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
Porta 20 

 Impressão de Cartazes 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
Torneio de Pesca 

 Cartaz 
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Academia Sénior 

 Convites abertura 

 Registo fotográfico abertura ano letivo 
 
Cante Fest 2018 

 Publicidade Mais Alentejo 

 Propostas de imagem 2018 

 Solicitação de orçamentos para materiais gráficos 

 Proposta de Plano de comunicação 

 Preparação de evento para jornalistas 
 
Desporto 

 Desdobrável tríptico 

 Flyer Normas da Piscina Coberta 
 
Feira do Queijo 2019 

 Paginação de Normas e Ficha de Inscrição 

 
Dia Mundial do Coração 

 Cartaz 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico em Serpa e Vila Nova de São Bento 
 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Serpa Night Colour Run  

 Início ano letivo – Entrega de cadernos de fichas – em várias escolas do concelho 

 Leilão de pombos (Sociedade Columbófila de Serpa);  

 Cantadores de Paris em Serpa (conversa na Casa do Cante);  

 Erasmus +;  

 Filmagens da RTP na Torre do Relógio;  

 Atividades das Jornadas Europeias do Património 

 Workshop Flor do Cardo (CADES) 

 Visita de Seniores de Santiago do Cacém 

 Dia Mundial da Música em Aldeia Nova (Musibéria) 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Carregamento de conteúdos  
 
Notas de Imprensa 

 Serpa recebeu a visita de uma equipa de filmagens ligada à produção do programa da RTP2 "A Fé dos Homens".  

 A Câmara Municipal de Serpa desenvolveu um curso teórico sobre “Arqueologia em Serpa”, nos dias 15 e 22 de 
setembro, destinado a todos os interessados que queiram aprofundar os conhecimentos sobre a investigação 
arqueológica realizada no concelho. 

 O processo contínuo de salvaguarda do Património Cultural de Serpa, um dos principais atrativos turísticos do 
concelho, continua em marcha, numa das suas vertentes que é a valorização da rede museológica do município, 
na qual se prevê um investimento de cerca de 1 200 mil euros, no âmbito do atual quadro comunitário. 

 Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, o Largo dos Condes de Ficalho foi palco do espetáculo de teatro de rua “Camino 
Real”, de Tennessee Williams. Uma produção da companhia de teatro Baal17, em conjunto com a Oficina de Teatro 
de Serpa (grupo amador tutorado pela Baal17) e a comunidade local. 
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 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 Câmara Municipal de Serpa volta a associar-se à Semana Europeia da Mobilidade, promovida pela Comissão 
Europeia, com a realização de várias iniciativas em todo o concelho, sob o lema “Combina e Move-te". 

 Com o início do ano escolar, agendado pelo Ministério da Educação entre os dias 12 e 17 de setembro, a Câmara 
Municipal de Serpa dou conta dos contributos para que o ano letivo 2018/2019 corra pelo melhor. 

 Deste o início do ano, que o município de Serpa tem vindo a recorrer a métodos alternativos aos herbicidas 
(nomeadamente, o tão falado glifosato) no controlo de infestantes em espaço urbano, quer na cidade, quer nas 
freguesias. 

 A Câmara Municipal de Serpa procedeu ao lançamento das “Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste 
Peninsular”, no passado dia 28 de setembro, pelas 18.00 horas, na sala polivalente do Museu Municipal de 
Arqueologia – Castelo de Serpa.  

 A Câmara Municipal de Serpa tem vindo a solicitar ao Ministério da Agricultura vários agendamentos de reuniões 
no sentido de transmitir a esta entidade todas as preocupações existentes face à proliferação de novas plantações 
em regime intensivo e super intensivo no concelho, possivelmente sem o devido acompanhamento das entidades 
competentes. 

 
Comunicados 

 Câmara Municipal de Serpa informa que, a partir do dia 1 de outubro, os contentores de deposição de resíduos 
urbanos, colocados na rua da Barbacã, estão localizados junto dos contentores já existentes nas Portas de Moura. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que irá proceder à requalificação da rua Dr.  Albérico Alexandre Nunes de 
Figueiredo, em Vila Nova de São Bento. Neste sentido, o Município irá realizar trabalhos de pavimentação e 
substituição de infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de água residual doméstica e pluvial. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, devido à realização de três espetáculos de teatro no Largo Conde de 
Ficalho, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, os serviços da autarquia irão proceder à montagem de estruturas de 
apoio, a partir do dia 10. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da rutura de uma conduta na rua de Mértola, o 
abastecimento de água a Serpa foi interrompido esta segunda-feira, dia 10 de setembro, previsivelmente entre as 
09.00 e as 11.00 horas. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência de trabalhos de limpeza e conservação no edificio do 
Gabinete do Património, sito na Rua da Cadeia Velha e Rua Pedro Anes, em Serpa, nos próximos dias 12 e 13 de 
setembro, entre as 8:30 às 18:00 horas, o trânsito automóvel e pedonal esteve condicionado. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Vila Verde de Ficalho, no dia 19 de setembro, quarta-feira, 
para uma reunião com a Junta de Freguesia, a que se seguiu uma visita à localidade. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da realização de trabalhos de requalificação na rua 
Albérico Figueiredo, em Vila Nova de São Bento, o fornecimento de água a esta localidade foi suspenso, 
previsivelmente entre as 9.00 e as 11.00 horas, esta quinta-feira, dia 20 de setembro. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da colocação de um caudalímetro na rede de 
abastecimento de água de Brinches, foi necessário efetuar um corte no abastecimento, previsivelmente entre as 
09.00 e as 12.30 horas, esta quarta-feira, dia 3 de outubro. 
 

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: proposta gráfica para a sinalização das estradas municipais, materiais e capas da CPCJ, arranjo e 
impressão de cartazes da associação de estudantes, pesquisa de materiais para o Cante Fest, cartão de 
identificação do funcionário do jardim, impressão do expobanner do CanteFest.  

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

 Acompanhamento de projeto rede Custódia “Guardiões da Águia-imperial” - Carta de Compromissos da Liga Portuguesa da 
Natureza 

 Elaboração de texto para homologação do Centro de BTT 

 Registo Fotográfico: obras no Concelho e reuniões nas freguesias.   
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 
SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA. MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

 Apoio ao atendimento telefónico por avaria do sistema existente.  

 Call Manager – Central telefónica do município - Carregamento, configuração, parametrização do novo sistema em 
versão trail e sem possibilidade de recuperação da informação existente no anterior; 

 Site Feira do Queijo  - Gestão e carregamento de informação  

 RGPD - Regulamento Geral de Proteção – continuação do processo 

 Abertura do procedimento para aquisição de equipamentos de impressão e digitalização – reorganização dos serviços  

 Portal Autárquico e atualização do Portal do Munícipe: Apoio no carregamento da informação . 

 Sistema de Gestão de Faturação – acompanhamento do processo  

 Acompanhamento 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  

 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. 
 

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 
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 do Parque de Campismo ( com preparação do encerramento para requalificação) e Posto de Turismo 

 Informação técnica e de financiamentos disponíveis a empresários (candidaturas Portugal2020 e PDR2020) 

 Acompanhamento das candidaturas: Processo Tradicional de Vinho de Talha a Património Cultural e Imaterial da 
Humanidade”;  Paisagem Cultural de Montado à inscrição na Lista do Património Mundial”;  Projetos âncora dos 
Recursos Silvestres; Parque Intermunicipal do Guadiana;  

 Apresentação da Candidatura CCBIO ao PDR; 

 Realização da iniciativa “Serpa Slow”; 

 Realização do Workshop “Porta 20” 

 Início da campanha “Feliz Natal com o Comércio Local - 2018” 

 Articulação com entidades espanholas para a participação na Feira Europeia dos Queijos 
 

PLANOS, PROJETOS E CANDIDATURAS  

 Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos: 
- Serpa Terra Forte - Promoção 
- Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas - Fase I 
- Valorização e Qualificação da Rede Museológica Municipal 
- Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal 
- Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa 
- UADITURS II 
- FORTours 

 Submissão da reprogramação física, financeira e temporal da operação Serpa Terra Forte- Promoção. 

 Acompanhamento da candidatura PRID- Centro de Cultura Popular de Serpa. 
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 Elaboração e submissão dos reportes da execução física das candidaturas no balcão 2020. 

 Análise e verificação de aviso de abertura de candidaturas 

 Preparação de candidaturas a submeter: 
- CETAA - Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo em Serpa (domínio da competitividade e inovação - Alentejo 
2020)  
- Rede de Espaços de Atividades Ocupacionais - Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, na Prioridade de 
Investimento 9.7. - equipamentos sociais  
- Rede de Mercados do concelho de Serpa - Programa Valorizar - Sustentabilidade  

 
Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 
Candidaturas Aprovadas 
 
 

 

 

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

 
INVESTIMENTO 

TOTAL 
FEDER/FSE CMS PP Efetuados 

FEDER 
Recebido 

FEDER a 
Receber 

PEDU 

Mercado Municipal 861.443,58 € 685.163,82 € 176.279,77 € 185.829,36 € 143.959,23 € 0 € 

Jardim Municipal 507.201,74 €  405.426,74 €  101.775,00 €  473.205,26 €  369.268,88 €  0 €  

Reabilitação e Modernização do 
Museu Municipal de Etnografia 

166.222,25 € 141.288,91 € 24.933,34 € € 
€ € 

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

INTERREG 

For Tours 
100.000,00 €  75.000,00 €  25.000,00 €  73.339,82 €  €  55.004,87€  

Life Desert Adapt 
10.809,00 €  8.106,75 €  2.702,25 €  €  

1.994,90 €  
                            

€  

UADITURS II 

                         
93.333,33 €  

70.000,00 €  23.333,33 €  132.840,33 €   €  70.000,00 €  

PDCT 

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 €  116.707,32 €  80.651,39 €  €  

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase I 

167.281,63 €  129.151,59 €  38.130,04 €  146.764,04 €  113.886,01 €  0 €  

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase II 

194.191,61 €  99.832,41 €  94.359,20 €  105.109,85 €  84.203,33 €  1.153,50 €  

Planos integrados e inovadores 
de combate ao abandono escolar  

300.214,42 €  239.888,00 €  60.326,42 €   €  €  
32.232,72 

€  

PNAEE 
Eficiência Energética Pavilhão 
Carlos Pinhão 

21.554,40 €  16.801,92 €  4.752,48 €  €   €  €  

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

Alentejo 
2020 

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

Serpa Terra Forte - Promoção 328.646,45 €  148.101,00 €  99.316,15 €  171.351,30 €  108.070,50 €  €  

Turismo 
Portugal 

365 Alentejo/Ribatejo Feira do 
Queijo 3.500,00 € 3.500,00 €   €   €   €   €  

  
 

TOTAL 
 

4.389.550,23 € 
 

3.135.746,91 € 
 

1.172.571,73 € 
 

1.474.467,62 € 
 

935.740,47 € 
 

163.367,81 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
Sector Movimento Associativo 

Formação para Dirigentes Associativos 
O Município de Serpa, no âmbito da sua estratégia de apoio e dinamização do movimento associativo 
do concelho, em colaboração com a Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e 
Desporto organizou no mês de outubro a ação “Formar e Qualificar para Melhor Dirigir”, composta por 
3 módulos: ASAE, Programas de Financiamento e Técnicas de Pesquisa e Contabilidade. Participaram na 
formação 24 dirigentes associativos. 
 
 

ATIVIDADES APOIADAS 
            Passeio de BTT –“ VIII Rota do Pulo do Lobo” 
 A “VIII Rota do Pulo de Lobo” de BTT, realizou-se no dia 7 de outubro, em Santa Iria, e contou com a participação 
de 106 Bttistas. A organização da iniciativa esteve a cargo da Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – 
Secção de BTT e teve apoio do Município. 

 
            Grande Prémio de Pesca Desportiva Serpa Terra Forte 
O Grande Prémio de Pesca Desportiva Serpa Terra Forte realizou-se no dia 14 de outubro na Barragem de 
Serpa, e contou com a participação de 25 pescadores. A organização da iniciativa esteve a cargo do Clube 
Amadores de Pesca de Serpa e teve apoio do Município. 
 
            Encontro de Mini Andebol 
O Encontro de mini andebol realizou-se no dia 27 de outubro. no pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa e contou 
com a participação de 35 crianças dos 8 aos 10 anos, em representação do Centro de Cultura de Serpa, Zona 
Azul e Moura Atlético Clube. A organização da iniciativa esteve a cargo do Centro de Cultura Popular de Serpa 
e teve apoio do Município. 
 
            Encontro de Futebol 5 - Traquinas 
O encontro de futebol de 5 na categoria de traquinas realizou-se no dia 27 de outubro no campo de futebol 
sintético de Serpa, e contou com a participação de 75 crianças dos 8 aos 10 anos, em representação do Futebol 
Clube de Serpa, Clube Atlético Aldenovense, Clube Desportivo de Beja, Bairro da Conceição. A organização da 
iniciativa esteve a cargo do Futebol Clube de Serpa e teve apoio do Município. 
 
             II Torneio Serpa Terra Forte – Patinagem Artística 
O torneio de patinagem Serpa Terra Forte realizou-se nos dias 27 e 28 de outubro, no pavilhão do parque 
desportivo de Serpa e contou com a participação de 170 patinadores, em representação do Sport Clube Serpa, 
Clube de Patinagem da Vidigueira, Clube de Patinagem de Beja, Mineiro Aljustrelense, Clube de Patinagem de 
Tavira, Grupo Desportivo Diana de Évora, Real Amizade Farense e Clube Desportivo OS Olhanenses. A 
organização da iniciativa esteve a cargo do Sport Clube de Serpa Patinagem Artística e teve apoio do Município. 
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
 
Serpa 
Concluído 
- Pavilhão do Parque desportivo-Colocação de pavimento nas salas de apoio a modalidades 
Curso 
- Parque campismo – Execução de vedação, junto à igreja de São Pedro 
- Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores. 
- Piscina Coberta – Pintura exterior 
Brinches  
Curso 
- Jardim de Brinches 
Pias 
Curso 
- Execução de Muro na Rua José Machado Moreira Rita 
- Requalificação da Escola da Orada 
Vila Nova de São Bento 
Curso 
- Requalificação da Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes de Figueiredo 
Concelho 
- Manutenção de arruamentos em calçada. 
 
 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reparação de caminhos na Herdade da Abóboda (1ª fase) 
  - Limpeza e corte de ervas, e trabalhos de terraplenagem na envolvente do Cemitério de Serpa 
  - Limpeza e corte de ervas no troço entre Vila Nova de S. Bento e a EN 260 
  - Arranjo de troço do caminho de acesso à ETAR de A. do Pinto e aplicação de tout-venant em frente a este equipamento  
  - Arranjo de troço de caminho entre a rotunda do LIDL e o Parque 2, em Serpa 
                      
TRABALHOS EM CURSO 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 517 
  - Reparação de caminhos na zona de Vale de Vargo 
 
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 

 Segurança em Obra de Administração direta: 
- Requalificação da Rua Dr. Alberico Alexandre de Nunes Figueiredo em Vila Nova 

 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 
- Obra de requalificação da ETAR de Vales Mortos 
- Obra de Remodelação e Ampliação de Passagem Hidráulica no Barranco em Vales Mortos 
- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 
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 Medidas de Autoproteção 
- Elaboração de medidas de auto proteção da escola Primária de Ficalho 

 

 Outros 
- Preparação de conteúdos para formação inicial de trabalhadores da CMS 
- Preparação de conteúdos para formação sobre os perigos do Amianto 
- Execução de Projeto de SCIE para o edifício da Sociedade 1º de Junho Brinchense 

 
 
LOGÍSTICA 
- Apoio BTT Rota Pulo do Lobo em Santa Iria 
- Apoio à Feira de Produtos Locais - CADES 
- Apoio à Receção ao Emigrante 
- Apoio ao BAAL 17 – Cenas de Novembro 
- Apoio ao Baile da Associação de Estudantes 
 
 
 
PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 

 
 
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 
Serviço de Águas a Saneamento 
Durante o mês de setembro, os serviços executaram um total de 115 Ordens de Trabalho, entre elas: 
 
Para os munícipes: 
46 – Ruturas entre ramais e conduta; 
4 – Restabelecimentos; 
4 – Ligações de contadores; 
5 – Limpezas de fossa; 
4 – Verificações de leitura; 
16 – Desentupimentos; 
8– Verificações de contador; 
6 – Levantamentos de contador; 
10 – Limpezas de contadores entupidos; 
3 – Verificação de torneira de segurança 
1 – Verificação de interrupção 
3 – Máquina de detetar fugas 
1 – Cancelamento no fornecimento 
2 – Execução de ramal de água 
2 – Execução de ramal de saneamento 
 
De pedidos internos: 
Colocação de conduta e execução de ramais na Obra da Rua Dr. Alberico Figueiredo VNS Bento 
Colocação de contador na rede de abastecimento de Brinches 
Ampliação da rede de abastecimento de Vila Nova S. Bento, Travessa da Rua da Boa Esperança 
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Inicio de Execução de Ramais de Água na Rua da Liberdade em Vale de Vargo 
Montagem e Desmontagem das redes de água e saneamento nos balneários de apoio à prova de BTT – Santa Iria 
Verificação do sistema de rega do jardim de Brinches 
Manutenção da Piscina Coberta 
Limpeza do Lago – Praça de S. Gens, Serpa 
Limpeza do Espelho de Água, Serpa 
Reparação de Rotura no Complexo Desportivo e revisão à rede predial dos balneários, Serpa 
Execução de caixas de inicio de ramal residual no concelho 
Colocação de conduta e ramais no Loteamento Soiserpa- Av. Simon Bolivar, Serpa 
Manutenção de bebedouros no jardim e espaço da biblioteca 
Manutenção dos WC do Espaço do Mercado Mensal e do CADES 
Para além destes serviços houve o acompanhamento do PCQA e trabalhos de manutenção da ETAR de Santa Iria. 
 
 
Setor de Ambiente e Serviços Urbanos 
 

Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido 

 
Número de Pedidos 

 
Números de Alvarás 

5 5 

 
Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 
Número de Pedidos 

 
Números de pareceres 

8 8 

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

Processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas 
Freguesias 

Outubro 

- Etar vales Mortos 
- Fornos de carvão 

- Lagar de Vale de Vargo 
- Cooperativa beja e Brinches 

-Queijaria Eira da Vila 

 
Gestão da limpeza de equipamentos Municipais  

 
Numero de Reclamações 

0 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Relatório de Atividades | 2018 

Agosto/setembro/outubro 

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

 

 

 59 

Gestão da recolha de RSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolha de resíduos nas freguesias 
 

 
 
 
 
 

 
Limpeza do recinto da feira 

 
Mercado Mensal 

 
24 

 
 

Operação de desbaratização e desratização  

 
Desbaratização/desratização 

 
15  16 

 
 
Monotorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos.  

 
Número de pombos capturados 

 
0 

 
 

 
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. 

 
Tipologia de resíduos 

 

 
Quantidades entregues (t) 

 
20 03 01 

 (Indiferenciados) 

 
547,7 

 
20 03 07 

 (Monstros domésticos) 

 
0,4 

Número de Pedidos 
solicitados 

Número de Pedidos 
concluídos 

 
Tipologia recolhida 

 
13 

 
13 

 
Ramagens/Monos e REES/s 
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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 outubro de 2018 o sector de espaços verdes procedeu ao corte de aproximadamente 70.000 m2 
de área relvada em todas as freguesias do concelho. 
 
1.ª fase concluída no que se refere à limpeza de árvores nas em Vila Verde de Ficalho  
 . Av. 25 de Abril (30 árvores); 
 . Escola (6 árvores); 
 . R. do Carrascalão (20 árvores); 
 . Jardim de Infância (1 árvore)  
 . R. do Outeiro (60 árvores); 
 . Jardim 25 de Abril (40 árvores); 
 . Travessa da Cerca (8 árvores) 
 
Continuação da 1.ª fase de limpeza de árvores em Serpa 
 . Largo de S. Paulo (6 árvores); 
 . R. Luís de Camões (4 árvores); 
 . R. Dom Manuel de Moura (7 árvores); 
 
Limpeza com roçador dos espaços verdes da Av. N.ª Sr.ª de Guadalupe, Cruz Nova; Cemitério Municipal de Serpa e R. de 
Serpa Pinto. 
 Monda dos canteiros da Av. N.ª Sr.ª de Guadalupe, Estrada da Circunvalação, Largo de S. Francisco, Limpeza das caldeiras, 
das Oliveiras e arbustos da rotunda da ZAE de Serpa e arranque de árvores secas no mesmo local. rotunda da taipa, canteiro 
da Av. capitães de Abril, rotunda Florbela Espanca em Serpa. Monda de canteiros e dos Jardins de Serpa, Pias e Vila Nova 
de S. Bento.  
 Limpeza do espaço envolvente ao cemitério de Brinches. 
 Inicio da sementeira no viveiro do jardim municipal.  
Desta forma, foi mantida a manutenção dos canteiros e a rega dos mesmos no concelho.  
 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
 
AÇÃO SOCIAL 
 
Projeto de Teleassistência Domiciliária 
Foi efetuada uma substituição de equipamento e duas reparações técnicas. Continuando 21 equipamentos ativos no 
concelho. 
 
PMARCHS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 
Existem 10 processos a decorrer e 3 que aguardam regularização por falta documentação. Foram realizadas duas visitas 
técnicas domiciliárias. 
 
Contrato Local de Segurança – Receção ao Imigrante 
Participação em duas reuniões de preparação da Receção ao Imigrante. 
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A iniciativa organizada pela Rota do Guadiana em parceria com o Município no âmbito do Contrato Local de Segurança e 
do projeto Interculturalidade, decorreu no dia 28 de outubro, no Pavilhão Multiusos de Serpa.  
 
Conselho Local de Ação Social - CLAS 

 Dia 12 de outubro participação no I seminário da Supra Concelhia Baixo Alentejo, realizado em Beja.  
 Dia 24 de outubro foi realizada a Reunião do Núcleo Executivo. 

Preparação e revisão do Plano de Desenvolvimento Social. 
 
Núcleo Local de Inserção - NLI 
Participação técnica nas reuniões realizadas nos dias 19 e 26 de outubro, no Núcleo Local da Segurança Social de Serpa. 
 
Dia Europeu para a Igualdade  
No âmbito do protocolo com a associação Moura Salúquia, no dia 24 de outubro, o município recebeu o artista Telmo 
Alcobia para pintura do mural sobre a igualdade no desporto. 
 
Academia Sénior 

 Dia 16 realização da Palestra “Prebióticos e probióticos – O que são e para que servem?” por técnicos da 
Farmácia Serpa Jardim. 

 Dia 17 participação na iniciativa “Fête du Cinêma Français – Ciclo de Cinema Françês” Uma iniciativa de Serpa em 
Campo – Jovens programadores de cinema da Escola Secundária de Serpa. 

 Continuação da ação “Resgatar a Memória” através de uma sessão de trabalho sobre a família Mangas. 
 
Loja Social de Serpa 
Neste mês foram feitos 22 atendimentos e fornecidos 145 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar). 
 
 
 
 
EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar  
No mês de outubro beneficiaram deste programa: 

Valência / local Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

53 crianças 
1018 refeições 

9 crianças 
183 refeições 

35 crianças 
682 refeições 

20 crianças 
375 refeições 

16 crianças 
285 refeições 

Prolongamento 
Horário 

55 crianças 9 crianças 29 crianças 23  crianças 16 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 4.437,54 € 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* 

1.710,24 € 307,44 €  1.145,76 € 630,00 € 644,10 € 

* 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 10 funcionárias, (1 em regime de contrato de trabalho; 1 efetiva e 8 colocadas através de protocolo 
com a Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de São Bento).  
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Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo 
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante o mês de Outubro, 
a autarquia teve um custo de 3.969,84 € distribuído da seguinte forma: 

 
 
 
 
 

 
 

Auxílios económicos aos alunos do 1-º Ciclo 
No mês de Outubro (Reunião de Câmara de 17/10/2018 e Reunião de Câmara de 31/10/2018), face aos pedidos que deram 
entrada na Autarquia, foram atribuídos os seguintes auxílios económicos: 
Agrupamento n.º 1 de Escolas de Serpa:  
Escalão A – 6 Alunos 
Escalão B – 2 Alunos 
 
Agrupamento n.º 2 de Escolas de Serpa:  
Escalão A – 2 Alunos 
Escalão B – 2 Alunos 
 
Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 16,00€ para material escolar; 
Ao escalão B corresponde uma despesa de 0.95€ por refeições e 8.00€ para material escolar; 
 
Transportes Escolares 

Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 339 alunos, e a 53 alunos nos circuitos especiais (transporte 
de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e viaturas de aluguer, com um custo de: 

 Rodoviária: 22.444,050€ 
 Viaturas de aluguer:8.064,31€ 

 
 
 
 
OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
Conselho Municipal de Educação de Serpa 
 No dia 22 de outubro pelas 10.00h, realizou-se uma reunião do Conselho Municipal de Educação de Serpa, presidido 

pela Vereadora Odete Borralho. A reunião realizou-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Serpa e teve a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 

1. Aprovação da ata da reunião anterior 
2. Programa Municipal de Combate ao Insucesso Escolar 
3. Ano Letivo 2017-2018 

a) Auxílios Económicos e Transportes Escolares 
b) Componente de Apoio à Família 
c) Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 
d) Candidatura ao Programa Floresta Comum 
e) Apoio ao Programa Eco-Escolas 
f) Proposta de Desenvolvimento de torneio de Futsal entre alunos do 1.º ciclo do Concelho 
g) Aquisição de Equipamento 
h) Intervenção nos parques infantis das escolas do concelho 

4. Transferência de competências para os municípios 
5. Jornadas Municipais de Educação 
6. Outros Assuntos 

 
 
 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

1.464,15 € 
1741 refeições 

347,41 € 
368 refeições 

1.141,94 € 
1096 refeições 

1.016,34 € 
910 refeições 
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Conselhos Gerais de Escolas 
 No dia 30 de outubro pelas 18.00h, realizou-se uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento n.º 1 de Escolas de 

Serpa. A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 
Ponto único – Eleição do presidente do Conselho Geral. 

Os representantes da Autarquia no referido Conselho Geral são: Vereadora Odete Borralho; Vereador Manuel Soares e a 
Chefe do Gabinete de Ação Social e Educação Drª. Sara Romão. 
 
Projeto Cante nas Escolas 
Neste mês, a Câmara Municipal de Serpa iniciou as aulas do projeto “Cante nas Escolas” com a duração até ao final de 
junho/19, dando assim seguimento ao projeto iniciado em 2009. À semelhança dos anos anteriores, o projeto será 
desenvolvido pela empresa Viola Campaniça – Pedro Mestre, definindo como principais objetivos o ensino do Cante 
Alentejano aos alunos que frequentam o 3º e 4º ano 1º Ciclo do Ensino Básico, do concelho de Serpa e, desta forma 
preservar e incentivar à continuidade do cante alentejano, quer através das sua polifonia. Serão exploradas modas do 
cancioneiro tradicional alentejano, respeitando as festividades cíclicas que caraterizam a região e o concelho. E procura-se 
igualmente explorar a expressão vocal e corporal associadas ao cante.  
A par das aulas, estão programadas outras atividades, através de encontro intergeracionais, com o objetivo de envolver a 
comunidade escolar e a comunidade local, com a recolha de modas tradicionais do concelho de Serpa bem como a 
etnografia que lhe está associada, por parte dos alunos, pais, avós, professores, entre outros agentes locais; apresentação 
em público do trabalho desenvolvido. 
 
No presente ano letivo estão abrangidos por este projeto 196 alunos: 

Serpa Pias Brinches Vale 
Vargo 

Vales Mortos VNSBento Ficalho A-do-Pinto 

66 36 19 8 11 43 9 5 

 
 
Programa Eco-Escolas  
Em reunião de câmara de 17 de outubro, à semelhança dos anos anteriores, foi deliberado apoiar o Projeto Eco-Escolas 
para o ano letivo 2018/2019. O projeto é coordenado pela Associação Bandeira Azul e visa criar hábitos de participação e 
cidadania, bem como encorajar o desenvolvimento de atividades de cariz ambiental que contribuam para a alteração de 
comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações. No concelho, integram o mesmo, a 
Escola Secundária de Serpa, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; a Escola Básica Abade Correia da 
Serra; a Escola Básica de Vila Nova de S. Bento e a Escola Básica de Pias.  
 
O apoio do município às escolas participantes enquanto parceiro é o seguinte: 

 Pagamento da inscrição de cada escola, no programa, no valor unitário de 70,00€; 
 Participar, dentro do possível, na implementação dos planos de ação e reuniões dos Conselhos Eco-Escolas; 

 
Apoio com cedência de transporte 
Cedência de autocarro no dia 25 de outubro para transporte de alunos e professores da Escola Secundária de Serpa até ao 
aeroporto de Sevilha para deslocação a Estrasburgo, onde foram participar no Programa Escola Embaixadora do Parlamento 
Europeu – EuroEscolas. 
 
OUTRAS ATIVIDADES 
 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – comemoração do XXI Aniversários da rede 

 No dia 25 de outubro participação na Reunião da Assembleia Intermunicipal que se realizou em Lagoa nos Açores; 
 No dia 26 de outubro participação no VII Fórum “Governação para a Saúde” que se realizou em Lagoa nos Açores. 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 
 
CULTURA 
 
PREPARAÇÃO DA 4.ª EDIÇÃO CANTEFEST, 23 A 27 DE NOVEMBRO 2018 
Definição dos grupos corais a atuar; preparação da Rota do Cante que envolve 10 grupos corais diários; reunião com os 
estabelecimentos comerciais que irão receber as atuações informais dos grupos 
- Elaboração de proposta de programa 
- Layout da Casa do Largo (ex-Wasabi) para que tenha no interior exposição e venda de produtos alimentares regionais 
(vinho, queijo e enchidos), zona de mesas e cadeiras, palco para atuações dos grupos corais e espaço exterior; 
- Desenho de 20 percursos que ilustram as "rotas do cante" propostas pelo grupo de trabalho, incluindo espaços formais 
e informais em locais do centro histórico de Serpa (dias 24 e 25 das 14h às 20h); 
- Constituição de documentos elucidativos das dimensões das 2 salas e dos equipamentos expositivos disponíveis. 
  
INÍCIO DA PREPARAÇÃO DE ATIVIDADES QUE TÊM LUGAR EM 2019  
Começou-se a trabalhar na proposta de tema para a 12.ª Feira Histórica de Serpa e na proposta de programa para a 3.ª 
Festa do Livro de Serpa (FLiS). 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 
APOIO AO ENCONTRO DE BANDAS “SONS AO SUL”, PELO INATEL 
No dia 13 de outubro decorreu o Encontro de Bandas – Sons ao Sul. Após a receção às bandas, uma arruada pelo centro da 
cidade de Serpa culminou no cineteatro municipal de Serpa onde, embora o auditório não estivesse cheio, estava a mais 
de metade da sua capacidade.  
Após os concertos das bandas – banda da Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense Carlista, Banda Filarmónica do 
Crato e banda da Sociedade Filarmónica de Serpa, houve lugar a uma refeição, que resultou em confraternização na 
Sociedade Filarmónica de Serpa entre os cerca de 120 músicos, como parte do apoio prestado pelo Município. 
 
Foram concretizados todos os apoios solicitados ao município pela organização, designadamente a cedência do auditório 
do cineteatro, uma pequena refeição para todos os músicos participantes após os concertos e as respetivas licenças junto 
da Sociedade Portuguesa de Autores. 
 
 
 
APOIO À ANTEESTREIA EM SERPA DO FILME “RAIVA” DE SÉRGIO TRÉFAUT 
O filme “Raiva”, de Sérgio Tréfaut, teve ante estreia em Serpa no cineteatro municipal de Serpa no dia 3 de outubro. Foi 
efetuada uma listagem com as confirmações dos convites protocolares da Câmara Municipal em articulação com a 
produtora Faux.  
 
Solicitou-se a produção de bilhetes específicos, visto que a entradas foram gratuitas, mas sujeitas à capacidade do auditório 
(388 lugares) e fez-se o acompanhamento das entradas e da projeção, juntamente com a produtora. 
 
O auditório esteve com lotação esgotada, houve intervenções do Presidente da Câmara e do realizador e os muitos 
figurantes e pessoal de apoio ao filme presentes na exibição foram solicitados à “boca de cena” para também eles serem 
aplaudidos.  
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BIBLIOTECA 
 
EXPOSIÇÃO ”HISTÓRIAS DESENHADAS NUM PONTO DE ENCONTRO” de Cristina Valadas – de 15 setembro a 12 outubro de 
maio, Sala polivalente  
Exposição desenvolvida pela autora numa amplitude criativa, o mais diversificada possível pensando nas muitas pessoas 
que não conhecem o seu trabalho, para que tivessem a oportunidade de perceber que a sua obra caminha em várias 
vertentes. 
N.º de participantes: 120 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz.   
 
 

OFICINA MÃOS NA MASSA – “MÁsCARA” 
Aproveitando estar ainda patente a oficina de Cristina Valadas, construímos máscaras com cartões e materiais 
reciclados. 
Período de execução: Dia 13 de outubro I 10:00-13:00 
N.º participantes: 18 Participantes 
Divulgação: Cartaz, Agenda Cultural, Correio eletrónico, Facebook 
 

“CONTARELOS” – 2, 9, 16, 23 e 30 de outubro, 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: 116 
Divulgação: GICI- agenda cultural 
 
“VISITAS – serviço de referência e informação” – 4 e 12 de outubro, Biblioteca Municipal de Serpa 
 Visita dos alunos de cursos de IFE – Instituto de Formação e emprego “Curso Técnico de Apoio à Comunidade. 
N.º de participantes: 28 
 
“GOMOS DE TANGERINA” – 20 de outubro, 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. 
 
“TAMBÉM QUERO… LER” – mês de outubro, 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. 
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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: 744 
N.º de sessões: 54 - (34 Telma Saião) + (20 Ermelinda Pepe)  
Recursos humanos: Mediadoras (em itinerância) Telma Saião e Ermelinda Pepe  
Acompanhamento: Romão Janeiro, Patrícia Romão 
Responsável Técnico: Miguel Bentes 

 
 

CASA DO CANTE 
 
PREPARAÇÃO DA ROTA DO CANTE - NOVEMBRO 
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. 

 

DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS E ESPETÁCULOS COM A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS CORAIS NUM TOTAL DE 6845 PESSOAS 
ALCANÇADAS: 
Encontro de grupos corais com a participação de 8 grupos corais, em Vila Nova de S. Bento 
Colóquio sobre o Cante com a participação de 3 grupos corais, em S. João dos Caldeireiros 
Serão de Cante e Poesia, com a participação de 5 grupos corais, em Almada 
Desfile e atuação de grupos corais com a participação de 5 grupos, em Castro Verde 
Espetáculo de Cante Alentejano, Genebra, Suiça 
Espetáculo de Cante Alentejano, Paris, França 
Espetáculo de Cante e Fado, com participação de 3 grupos corais, em Vale de Vargo 
Tributo ao Cante Alentejano, com a participação de 5 grupos corais, Sacavém 
Jantar e espetáculo comemorativo de aniversário de grupo coral, Cuba 

 

DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE CANTE ALENTEJANO: 
Correio da Manhã – noticia sobre a Medalha do Cante Alentejano e a obtenção de prémio internacional 
Facebook – Nota sobre 4.ª edição do Cante Fest 
TribunaAlentejo.pt – noticia sobre 4.ª edição do Cante Fest 
 

 
 
PATRIMÓNIO 
  
CANDIDATURA CONJUNTA CMS/ADPM COM A DESIGNAÇÃO “SERPA TERRA FORTE – PROMOÇÃO”: 
-Campanha promocional responsabilidade da ADPM (vídeo promocional, spot publicitário e site): 
-Proposta de aprovação dos 11 vídeos temáticos 20''; 
-Proposta de aprovação do vídeo  2'40'' em 4 versões PT/ESP/ENG/FR; 
-Recolha de fotografias e respetivos créditos para o Site; 
-Análise enviada à ADPM da proposta de publirreportagem. 
-Participação em feiras e eventos promocionais: 
-Proposta de incluir na prestação de serviços no AD97/2017 o material promocional para divulgação do Cante Fest'2018; 
-Articulação com Ecosapiens/DDE/SICI sobre os trabalhos incluídos na concretização do evento promocional Cante 
Fest'2018; 
-Organização de Fam e Media Trip: 
-Proposta de abertura de procedimento concursal, incluindo proposta de Cláusulas Técnicas e de Caderno de Encargos 
para aquisição de serviços especializados na organização e operacionalização de fam e press trips (visitas educacionais 
para jornalistas, vloguers, blogers e outros opinion makers); 
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 “PROJETO DE MUSEOGRAFIA DO MUSEU DE ETNOGRAFIA DE SERPA”  
Foram analisados os elementos entregues pela empresa “Letras Encantadas” à Câmara, relativos ao projeto de museografia 
do Museu de Etnografia, no âmbito do contrato de serviços n.º 20/2016, que teve como objeto a “elaboração de projetos 
para a valorização e qualificação da rede museológica municipal” (Galeria Municipal de Arte Contemporânea, Centro 
Interpretativo do Queijo Serpa, Museu de Etnografia e Galeria SAM).   
Foi feita uma reunião com a empresa, tendo em vista esclarecer e debater algumas matérias, designadamente a análise da 
coleção/exposição original e a nova proposta de abordagem expositiva museológica.  
Ponderação sobre a aquisição de serviços para a conservação e restauro de peças da coleção, bem como para fotografias 
profissionais da coleção. 
 
MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE NO CENTRO HISTÓRICO: 
- Sistematização de documentos legais e regulamentares aplicáveis, designadamente: PP Salvaguarda (art.ºs 27º a 41º, 
67º a 71º); Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa (art.º 193º e Anexo I) e Licenciamento Zero (art.ºs 
10º a 12º); 
- Reconstituição de pasta com quadro identificativo dos 81 arruamentos na ARU; 7 tipologias de proposta de intervenção 
(CMS/GAT Moura 2001). 
 
PLANO DE OBRAS DO CENTRO HISTÓRICO: 
- Desenho de procedimento em fluxograma, com identificação de etapas processuais, caracterização dos registos em SGD 
e respetivos anexos, tendo em vista a possibilidade de atualização da Ficha de Arruamento consoante o desenvolvimento 
das obras, e posterior monitorização pelo executivo; 
- Criação de processo com a Ficha de Arruamento 2.13 "Largo Dom Martim Afonso de Mello" que inclui a identificação 
dos impactos negativos; 
- Criação e encaminhamento de registos autónomos para os serviços responsáveis executarem cada intervenção. 
 
PROJETO DE REABILITAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE EDIFÍCIOS LOCALIZADOS NA RUA DOS QUARTÉIS (CENTRO 
INTERPRETATIVO DO CANTE) - AD 87/2017: 
- Após receção do parecer Favorável da DRCA, condicionado ao acompanhamento arqueológico, bem como dos 2 planos 
PSS e PPGRCD, foi preenchida a checklist "Controlo dos Documentos de Projetos de Edifícios" e submetido a aprovação o 
projeto de execução em Reunião de Câmara do dia 31.10.2018. 
 
  
CONTRIBUTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 100 PONTOS NOTÁVEIS DO CONCELHO:  
- Constituição de pasta física com informação que contém todos os pontos já previamente trabalhados nos procedimentos 
AD 23/2017 (50 pontos na Zona Especial de Proteção ao conjunto classificado intramuros de Serpa) e AD27/2017 (30 pontos 
no concelho a integrar o 1º pacote do guia interativo SerpaTour); 
 
-  Lista nominal que poderá ser incluída nas cláusulas técnicas de futuro procedimento, organizado pela estrutura temática 
já iniciada que abarca os 4 grandes temas do património – Pessoas, Paisagem, Edificado e Imaterial. 
 
 
PLANO DE ATIVIDADES 2019 E NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS:  
Revisão e proposta de alteração das atividades inscritas no Eixo 2 do quadro do GOP, incluindo a sua identificação, descritivo 
e responsabilidades de unidades orgânicas da CMS; 
 
PEÇA DO MÊS 
Pesquisa e elaboração de conteúdos para o artigo peça do mês de dezembro 
 
ANTIGA FÁBRICA DOS MARIANOS / EXPOSIÇÃO  
Finalização da mostra expositiva de peças do Museu Municipal de Etnografia (limpeza de peças e legendagem)  
 
CENTRO INTERPRETATIVO DO QUEIJO  
Análise crítica dos conteúdos técnicos e científicos do dossier relativo ao tema. 
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ESTATÍSTICAS 
BIBLIOTECA 
DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio     9 

DVD-Vídeo    68 

Monografias    290 

Total  367 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     32 

7-9 anos     31 

10-12 anos      18 

13-16 anos      18 

17-20 anos     19 

21-35 anos     87 

36-50 anos     84 

51-65 anos     38 

> 66 anos     40 

Total    367 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede 
de bibliotecas) 

 10 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede 
de bibliotecas) 

 4 

Total de novos utilizadores inscritos  12 

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

e outros) 
 87016 

Total de visitas para consulta de jornais e 
revistas 

        104 

Total de sessões nos computadores                                  193 

 
 
 
CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E MUSEU DE ETNOGRAFIA 

 PORTUGUESES ESTRANGEIROS TOTAL 

CASTELO 1062 849 1911 

MMA – Museu Municipal de Arqueologia 448 327 775 
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CASA DO CANTE 
A Casa do Cante recebeu em outubro 136 visitantes. 

 
 
APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 Empreitadas -  No mês de outubro não foram abertos quaisquer concursos de empreitadas de obras públicas. 
Relativamente às já abertas e comunicadas anteriormente informa-se o seguinte: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

10/2018 

Empreitada de 
Requalificação da Rua 
Francisco dos Santos 

Pateira e Rua do 
Mercado 

29-10-2018 - 
RDF - 

Construções, 
Sociedade 
Imobiliária, 

Ldª 

99.593,65€ 
Aguarda documentos de 

habilitação  

Consulta 
Prévia 
9/2018 

Empreitada de 
Requalificação da Rede 
de Telecomunicações e 

Energia Socorrida no 
Cineteatro de Serpa e 

Sala Técnica do Parque 
de Máquinas 

  
Em preparação no sector de 

Empreitadas 

Consulta 
Prévia 
8/2018 

Empreitada de 
Requalificação do 
Jardim Municipal 

Pulido Garcia, em Serpa 
- Trabalhos 

Suplementares 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 
7/2018 

Empreitada de 
Infraestruturas 

Elétricas e ITUR do 
Loteamento do Moinho 

de Vento, em Serpa 

08-08-2018 - 
Pardal & 

Lamúria, Ldª 
83.198,83€ 

Contrato 44/2018, assinado a 
24-10-2018 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  Em apreciação 

 
 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

69/2018 

Aquisição e Manutenção 
de Impressoras e 

Scanner 
  

Aguarda pela repartição de 
encargos  
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Consulta 
Prévia 

68/2018 

Aquisição de Produtos 
para Tratamento de 

Água e Manutenção de 
Equipamentos - Piscinas 

do Concelho de Serpa 
2019 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

67/2018 

Aquisição de Software 
de Virtualização 

  Em preparação  

Ajuste 
Direto 

66/2018 

Aquisição de Estação 
Elevatória de Águas 
Residuais para Vales 

Mortos 

  Aguarda cabimento 

Consulta 
Prévia 

65/2018 

Elaboração de 
Candidatura de Serpa 

para a Linha de Apoio à 
Sustentabilidade 

19-10-2018 - 
Blue Line - 
Estratégias 
de Gestão e 
Marketing, 

Ldª 

10.000,00€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

64/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Realização de 

Visitas de Estudo no Ano 
Letivo 2018/2019 

30-10-2018 - 
Rodoviária do 
Alentejo, S. A 

38.500,00€ Aguarda doc's de habilitação 

Ajuste 
Direto 

63/2018 

Aquisição de Material 
para o Sistema de 

Tratamento da Piscina 
Coberta 

19-10-2018 - 
JG Martins - 
Tratamento 

de Águas 
Unipessoal, 

Ldª 

6.688,00€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

62/2018 

Fornecimento de Inertes 
para a Requalificação da 

Rua Dr. Albénico 
Alexandre Nunes de 

Figueiredo 

  Em Audiência Prévia 

Consulta 
Prévia 

61/2018 

Atualização do Sistema 
de Call Maneger da 
Central Telefónica 

  Aguarda propostas 

Consulta 
Prévia 

60/2018 

Elaboração de Projeto 
para o Centro 
Tecnológico 

Agroalimentar do 
Alentejo 

  Em Análise 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 

Ajuste 
Direto 

59/2018 

Aquisição de Martelo 
Hidráulico 

28-09-2018 - 
Irmãos Luzias 
- Máquinas e 

9.000,00€ 
Aguarda documentos de 

habilitação 
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Alfaias 
Agrícolas, Ldª 

Ajuste 
Direto 

36/2018 

Aquisição de Fundo 
Documental para a 

Biblioteca 
  

Em preparação de processo de 
adjudicação 

 
 
 
 

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 166 e agenda cultural outubro 2018 

 Elaboração de conteúdos e imagens  

 Paginação e preparação para gráfica 

 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica  

 Distribuição nos diretórios  

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

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

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

Cultural e mailing  

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 

 Newsletter da agenda cultural e desportiva 

 
Biblioteca Municipal 

 Paginação Mupis + impressão plotter  

 Cartaz Gomos de Tangerina 

 Cartaz Tertúlia de Palavras 

 Cartaz OH 

 Cartaz Mindfulness 

 Cartaz e impressão na plotter de exposição e oficina de João Catarino 

 Newsletters  

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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 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Acompanhamento noticioso e fotográfico de inauguração da exposição “Histórias Desenhadas” 

Cante Fest 2018 

 Propostas de imagem 2018 

 Pedidos de orçamento 

 Design sacos para copos 

 Design copos 

 Outdoor 

 Preparação da iniciativa de apresentação a jornalistas 

 Publicidade Mais Alentejo 

 Solicitação de orçamentos para materiais gráficos 

 Proposta de Plano de comunicação 
 
 
Receção aos Migrantes/rota do Guadiana 

 Design e impressão em plotter de 3 expobanners (914*2150mm) 

 Design e impressão de flyer/programa 

 Registo fotográfico 
 
Academia Sénior 

 Alteração e impressão de certificados dos professores 

 Arranjo e impressão de mupi alusivo ao Cancro da Mama 
 
Desporto 

 Desdobrável tríptico 

 Cartaz Pela Diabetes 

 Newsletters  

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
Mapa Turístico de Serpa 

 Alterações ao ficheiro 
 
Campanha de Natal 2018 

 Proposta de Cartaz 
 
Noite de Fado e Cante 

 Duas Propostas de Cartaz  

 Impressão em A3 
 

Campanha recolha lixo porta-a-porta 

 Design e impressão flyer A5 
 
Regada Odiana  

 Expobanner  
 
Dia Internacional da Permaturidade 

 Design Expobanner  
 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Entrega de prémios Sport Clube de Serpa Patinagem Artística 
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 Tratamento de Pinheiros 

 Visita do Deputado João Dias a Serpa 

 Dia Internacional dos Castelos em Serpa 

 Encontro de Bandas Filarmónicas  

 Lar de Vila Verde de Ficalho 

 Galeria de Arte Contemporânea  

 Lagar de Vale de Vargo 

 Lavagem de Contentores do Lixo 

 Reunião de trabalho sobre a Candidatura de Montado a Património Material da Unesco  

 Alentejo Criativo no Musibéria 

 Patinagem artística 

 Lançamento de livro na Vol 

 Torneio de Pesca Terra Forte 

 Medições do programa Gente em Movimento 

 Inauguração do Lagar do Vale 

 Pintural de Mural Igualdade no Desporto 

 Iniciativa Porta 20 no CADES 

 Serpa é Slow 

 Visita do Secretário de Estado da Educação à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 Filme Raiva de Sergio Tréfaut 

 Conselho Municipal de Educação 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Pesquisa de Conteúdos  

 Carregamento de conteúdos  
 
 
Micro Website da Feira do Queijo 

 Edição de Textos 

 Pesquisa e envio de Imagens 

 Pesquisa de Conteúdos  
 

Notas de Imprensa 

 No final deste mês de novembro, entre os dias 23 a 27 de novembro 2018, o Cante volta ao seu lugar de destaque, 
com a realização do Cante Fest.  

 A Câmara Municipal de Serpa, na sua última reunião, realizada no passado dia 17 de outubro, em A-do-Pinto, 
aprovou por unanimidade a seguinte tomada de posição, sobre monoculturas. 

 Na sequência das solicitações de reunião por parte da Câmara Municipal de Serpa, efetuadas nos dias 1 e 12 de 
outubro, teve lugar na passada terça-feira, dia 23 de outubro, uma reunião com a secretária de Estado Adjunta e 
da Educação, Alexandra Leitão, para abordar questões relacionadas com a Escola Secundária de Serpa. 

 A Câmara Municipal de Serpa iniciou o tratamento de pinheiros em todo o concelho para prevenir o aparecimento 
da processionária, mais conhecida com “lagarta do pinheiro”. 

 A Câmara Municipal de Serpa vai testar, no início do próximo ano, a implementação de um sistema de recolha 
porta-a-porta (PAYT/PAP) de resíduos urbanos. 

 

Comunicados 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência da colocação de um caudalímetro na rede de 
abastecimento de água de Brinches. 
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 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em A-do-Pinto, no dia 17 de outubro, quarta-feira, para uma 
reunião com a União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, a que se seguiu uma visita à 
localidade. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, foi implementado, no Centro Histórico de Serpa, um sistema de 
recolha porta-a-porta (PAYT/PAP) que visa combater o desperdício e estimular a reciclagem, fruto de um projeto 
conjunto de todos os Municípios que fazem parte da Resialentejo — Tratamento e Valorização de Resíduos. E.I.M.. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, na sequência de uma reparação na rede de abastecimento de água 
de Serpa, foi necessário efetuar um corte no abastecimento. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou da substituição de um caudalímetro de saída no reservatório de Brinches. 
 

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. 

 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 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: Proferida Sentença – A ação foi julgada totalmente improcedente. 

Processo concluído. 

  

Processo n.º 246/18.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Sociedade Agrícola da Herdade Maria da Guarda, Lda 
Assunto: Impugna o Despacho de 20/11/2017, que ordenou a demolição das obras executadas sem procedimento de 

controlo prévio 

Situação: Petição Inicial Contestada 
 

 

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 
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Ação Administrativa Especial Processo n.º 306/2010 (6/10.4 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: Proferida Sentença. Ação julgada improcedente. 

Processo concluído. 

  

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

Autor: Ministério Público 

Assunto: Peticiona a declaração de nulidade das deliberações de Câmara de 16/12/2009 e 27/01/2010 

Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos Serviços do Ministério Público. 

Situação: Decisão em 1ª Instância desfavorável ao Município. interposto Recurso 

  

Ação de Processo Comum Ordinário 187/12.0 TBMGD – Tribunal Judicial de Mogadouro 

Autor: Município de Serpa 

Ré: Sociedade Francisco Meirinhos – Construções S.A. 

Assunto: Peticiona a restituição do montante de 43 268,02€, pago indevidamente. 

Situação: Iniciado processo Executivo 

  

Ação de Processo Contencioso Pré-contratual 746/16.1BEBJA 

Autor: Decoverdi – Plantas e Jardins S.A. 

Réu: Município de Serpa 

Assunto: Peticiona a nulidade do Despacho que Aprovou o Relatório Final, no âmbito do procedimento de empreitada para 

Reabilitação do Jardim Municipal 

Situação: Petição inicial contestada. 

  

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: Petição inicial contestada. 
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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, 13 de novembro de 2018 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 
 
 

 

 


