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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
 

Nesta nota para o relatório de atividades dos meses de fevereiro e março, começo com uma referência especial à Feira do Queijo 

de 2019, que mais uma vez foi um êxito, refletindo também a crescente afirmação de Serpa como um concelho de elevado 

potencial turístico, resultado não só do seu rico património mas também do trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito da 

salvaguarda dos recursos e da sua valorização e promoção. Por isso, importa também referir a nossa aposta quer na consolidação 

das feiras temáticas que existem no concelho quer na concretização futura de novos certames, valorizando os produtos em 

destaque e conferindo-lhes um cariz técnico e cientifico que traga mais-valias para o território. É o caso de duas novas iniciativas, 

a primeira a realizar em Serpa, em Outubro, mais direcionada para os recursos terra e património e nomeadamente para a 

agricultura  e o turismo e a Mostra Eno-gastronómica de Pias a realizar em dezembro. 

Está assim a dar frutos a aposta do município na promoção do concelho de Serpa enquanto destino de referência em termos de 

património, de cultura e de sustentabilidade, sendo de destacar as várias ações no âmbito do projeto Serpa Terra Forte – 

Promoção, nomeadamente os materiais promocionais, o site de promoção turística visitserpa.pt e a aplicação Serpa Tour (guia 

interativo), disponibilizados em fevereiro. Sob o lema “Em Serpa Desperta” estas novas ferramentas pretendem reforçar a 

promoção do concelho de Serpa enquanto território de forte identidade e com oferta diversificada ao longo do ano. Ainda no 

quadro deste projeto foram também concretizadas duas fam trip em parceria com a Agência de Promoção Turística do Alentejo,  

designadamente uma delegação da companhia aérea Ryanair, para a realização de um podcast sobre o Cante Alentejano, inserido 

no programa de promoção dos destinos desta companhia e,  já no inicio de abril , na Casa do Cante uma nova visita, desta vez 

composta por seis operadores turísticos do Benelux e elementos do turismo de Portugal, mais uma vez sob o mote do Cante 

Alentejano, património da Humanidade. Ainda em matéria de promoção turística do concelho, refiro que o Município de Serpa 

voltou a marcar presença na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realizou de 13 e 17 de março, registando-se igualmente a 

participação na Ovibeja 2009, neste final de abril. 

São passos que estão a ser dados e que não se esgotam nas atividades referidas. Com efeito, a afirmação de Serpa enquanto 

território de sustentabilidade e com dinâmicas fortes, está evidenciado num diversificado conjunto de outras propostas e de 

projetos em que temos vindo a trabalhar. A requalificação, atualmente em curso, do parque de campismo e a criação de um futuro 

parque de autocaravanismo, a requalificação do Mercado Municipal de Serpa com a criação do Centro Interpretativo do Queijo, 

a requalificação do Museu Municipal de Etnografia, as muitas atividades culturais e desportivas – saliento, por exemplo que o IV 

trail Ribeira de Limas, em fevereiro, contou com a participação de mais de 600 atletas, quase o dobro dos que participaram na 

edição anterior - as feiras temáticas, as festividades cíclicas  em todo o concelho, entre  muitas outras referências que poderiam 

ser dadas, são exemplos da consistência deste caminho.  

Caminho que faz essencialmente com a população e para a população do concelho, e que passa igualmente por outros projetos, 

como é o caso da assinatura a 15 de fevereiro do protocolo com a EDP para a Eletrificação da Serra de Serpa, dando continuidade 
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a um processo iniciado em 2012 e que é, sem dúvida um contributo para o desenvolvimento do concelho e dinamização económica 

e qualidade de vidas das populações, nomeadamente para os habitantes e empresários deste território. E por projetos mais 

alargados como é o caso da criação do Geoparque do Vale do Guadiana, uma parceria com os municípios de Mértola, Moura e 

Barrancos para apresentação da candidatura do património geológico do Vale do Guadiana à classificação de Geoparque Europeu 

e à sua integração na Rede Europeia de Geoparques e Rede Global de Geoparques UNESCO. E, igualmente da criação de uma Bio-

região da Margem Esquerda do Guadiana, envolvendo o território dos municípios de Serpa, Mértola, Moura, Barrancos e Mourão 

e que tem como objetivo principal fomentar um território assente em bases sustentáveis de produção e a geração de valor com 

o envolvimento consciente de toda a comunidade local.  

 

Por fim, agora que celebramos mais um aniversário do 25 de abril, aproveito para reforçar a necessidade e a importância de 

continuarmos a defender os valores essenciais da Revolução e as suas principais conquistas. Porque está nas mãos de todos nós, 

de cada um de nós e em coletivo, continuar a defender valores essenciais como a liberdade, a igualdade, a tolerância e a 

solidariedade com vista à construção de uma sociedade cada vez mais justa e mais desenvolvida, onde as pessoas sejam a 

prioridade. E relembrar permanentemente o valor da Liberdade.  

 

O futuro é Abril. 

 

 

Serpa, abril de 2019 

 

Tomé Pires 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

- Continuação do processo da nova Storage : montagem, instalação e configurar novos switches de core ; montagem do 

antigo robot de tapes, como backup secundário na biblioteca e parque maquinas 

- Continuação do processo de configuração e parametrização do sistema de atendimento telefónico (Central telefónica)  

- Configuração da 2ª fase de reorganização do parque de impressoras do município  

- Continuação do processo de apoio nas configurações com vista à implementação de protocolo com AT relativamente a 

cobrança de dívidas ao município; 

- Apoio na implementação do Sistema de Gestão de Cemitérios; 

- Atualização do software de desmaterialização de processos urbanísticos  

- RGPD - Regulamento Geral de Proteção (grupo de trabalho): criação de novos requerimentos já parametrizados para 

incluir a declaração de consentimento; participação em ações de Esclarecimento. 

- Portal Autárquico e  Portal do Munícipe: apoio SICI nas configuração e interligação com a empresa fornecedora   

- Acompanhamento e gestão na abertura de procedimentos e na implementação de componentes que integram a 

candidatura da Modernização Administrativa e na reprogramação física, financeira e temporal das componentes 

- 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: 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; 

- Apoio às escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância do município – apoio e gestão do parque informático;  

- 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 à Zona Industrial de Serpa, ZAE de Vila Nova, e ZAE Pias  

- Gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES  

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

- Acompanhamento e apoio ao processo do Mercado Municipal de Serpa (Mercado Provisório e novo Mercado); 

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

- Organização da Feira do Queijo do Alentejo  

- Organização da Semana Gastronómica do Queijo 

- 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 (Estratégias PROVERE); 

- Entrega de Vouchers da campanha “Feliz Natal com o Comércio Local - 2018”; 
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- Reunião de trabalho com o Senhor Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural; 

- Apresentação de esclarecimentos à autoridade de Gestão PDR2020 sobre a candidatura da ACCBIO apresentada à Rede 

Rural Nacional e assinatura do termo de aceitação; 

- Reunião preparatória no âmbito do apoio à XIII Feira do Azeite de Vale de Vargo; 

- Divulgação da sessão de apresentação do projeto Europeu PremiumLightPro, numa organização conjunta do ISR - 

Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal de Serpa;  

- Acompanhamento do processo de requalificação do parque de campismo; 

- Acompanhamento da atividade do Posto de Turismo (371 visitantes, dos quais 117 portugueses e 254 estrangeiros); 

- Organização da sessão de apresentação no site visitserpa.pt e Guia interativo multimédia ( app Serpatour)- 16 de 

fevereiro- Casa do Cante 

 

Planos, Projetos e Candidaturas 

- Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão de pedidos de pagamentos; 

- Candidaturas submetidas: Iluminação do Campo de Jogos e Remodelação do Court de Ténis (FCS);Iluminação do Campo 

de Jogos de Vila Nova; Iluminação do Campo de Jogos de Pias 
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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 € 295.117,24 € 231.595,74 € 0,02 € 

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

Reabilitação e 
Modernização do 
Museu M. de 
Etnografia 

166.222,25 € 141.288,91 € 24.933,34 € 28.185,00 € 

23.957,25 € 

€ 

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 € € 

For Tours II 135.000,00 € 101.250,00 € 33.750,00 €    

UADITURS II 
93.333,33 €  70.000,00 €  23.333,33 €  132.840,33 € € 70.000,00 € 

PDCT 

Programa Esp. de 
Modernização 
Adm.  Município 
de Serpa 

373.517,67 €  227.841,96 €  145.673,41 €  60.095,34 € 36.552,55 € 4.976,75 € 

Valorização e 
Qualif. da Rede 
Museológica 
Municipal 

667.685,82 €  461.408,90 €  206.276,92 €  116.707,32 € 80.651,39 € € 

Programa de 
Requalif.Infr.. 
Educativas Fase I 

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

Programa de 
Requalif. Infr. 
Educativas Fase II 

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

Planos Int. e 
inov. de combate 
abandono 
escolar  

300.214,42 €  239.888,00 €  60.326,42 €  52.617,07 € 59.209,25 € € 

PNAEE 
Eficiência 
Energética Pav. 
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 €  177.747,30 € 111.970,50 € 3.900,00 € 

Turismo 
Portugal 

Serpa Acessível – 
M. Arqueologia 

78.050,00 €  70.245,00 €  
€ € 

€ € 

Serpa Acessível - 
Museu Cante 

22.600,00 €  20.340,00 €  
€ € 

€ € 

365Alent/Rib. 
Feira do Queijo 3.500,00 € 3.500,00 €  € € 3.500,00 € 

€ 

PT 2020 
Mediadores 
Municipais e 
Interculturais 231.580,60 € 196.843,51 €  € € 

€ € 

 TOTAL 4.856.780,83 € 3.524.425,42 € 1.206.321,73 € 1.670.953,57 € 1.113.943,48 € 135.035,08 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 

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 359 pessoas inscritas, 53 do género masculino e 306 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 111 84 27 

Brinches 25 19 6 

Vila Verde de Ficalho 49 45 4 

Vila Nova de S. Bento 47 43 4 

Vale de Vargo 31 30 1 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 19 18 1 

Vales Mortos 40 34 6 

Pias 30 26 4 

TOTAL 359 306 53 
 

O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 275 

Hidro 316 

Boccia 104 
 

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

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 142 4 35,5 136 9 15 

Vila Nova S. 
Bento 

42 3 14 88 7 13 

Brinches 61 4 15,25 39 4 10 

V. V. Ficalho 61 4 15,25 83 4 21 

Pias 48 4 12 58 4 15 

Vale de Vargo 31 3 10,33 22 3 7 

Vales Mortos 70 4 17,5 48 4 12 

A-do-Pinto 11 4 2,75 10 4 3 

Santa-Iria 33 4 8,25 34 4 9 

Total 499 34 14,7 518 43 12 
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Na ginástica frequentam o projeto ATIVO (projeto para os + seniores e /ou participantes com 
especificidades na abordagem a realizar) 21 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
- Pias – 1 
- Brinches – 1 
- Serpa – 4 
- Vales Mortos – 3 
- VV Ficalho – 5 
- Vila Nova S Bento – 4 
– Vale de Vargo - 3 

 
Frequência das aulas de Boccia no mês de fevereiro: 
 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

Serpa 7 34 5 

Vila Nova de S. 
Bento 

3 
18 6 

Brinches 4 20 5 

Vila Verde de 
Ficalho 

4 
21 5 

Pias ----- ----- ----- 

Vale de Vargo 4 26 7 

Vales Mortos 4 57 14 

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

Santa Iria 3 12 4 

Total 29 188 6 
 

COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA (CAF)  
Período de execução - 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) 
 
Local - Freguesias do concelho 

Aulas de atividade física desportiva (AFD) 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 e AMA. 
 

Localidade 
Participantes 

Aulas 

Valores 
participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 224 158 4 40 70,5% 

Serpa AMA -- -- -- -- -- 

Vale de Vargo -- -- -- -- -- 

Pias 120 87 4 22 72,5% 

V. V. Ficalho 68 44 4 11 64,7% 

Vales Mortos 40 38 4 10 95,0% 
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V. N. S. Bento 72 48 3 16 66,7% 

Total 524 375 19 20 71,6% 

 

 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

  “POSTURA CORRETA E MOCHILA EQUILIBRADA” 

Realizaram-se nos dias 5 de fevereiro, na Escola Básica de Vila Verde de Ficalho (com 16 alunos) e no dia 19, na 
Escola Básica de Serpa – 2 turmas do 4º ano (com 38 alunos, divididos em 2 sessões) sessões de Educação 
Postural, com a participação de um técnico de Desporto do Município, a Fisioterapeuta e uma Enfermeira do 
Centro de Saúde de Serpa.  
Esta ação foi dinamizada pela a ULSBA – UCC de Serpa e o município de Serpa, no âmbito do Plano de 
Educação para a Saúde. 
 

 
  “ENCONTRO FITSENIOR - VIDIGUEIRA” 

Decorreu no dia 21 de fevereiro, na Vidigueira, o 3º Encontro FitSénior, onde o município de Serpa se fez 
representar por 32 seniores, oriundos de Serpa e Santa Iria, acompanhados de 1 técnicos do município. 
O encontro iniciou-se por volta das 10:30, com uns jogos e dinâmicas para seniores, ao que se seguiu uma aula 
de Aeróbica e terminou com relaxamento e alongamentos. Estas atividades foram desenvolvidas pelos 
técnicos do município da Vidigueira. 
Participaram neste encontro, perto de 250 séniores, do município de Vidigueira, anfitrião do evento, dos 
municípios de Serpa, de Moura, Cuba, Mourão, Reguengos de Monsaraz e Barrancos. 
A animação e boa-disposição foram as notas dominantes e depois da atividade física foi tirada a tradicional 
foto de família, terminando a manhã com um almoço partilhado, em Vila de Frades. 
 
 

  “ROTA DO QUEIJO – PASSEIO DE BTT” 

Evento realizado numa parceria entre a BTT- LUSO e o Município de Serpa, no dia 24 de fevereiro, no âmbito 
da Feira do Queijo e que constou de um passeio de aproximadamente 40 Km. 
Houve um total de 34 participantes.  
 
 
Sector Movimento Associativo 

  
ATIVIDADES APOIADAS 

 
Encontro de Andebol 5 
              O Encontro de Andebol de 5 realizou-se no dia 3 de fevereiro no pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, 
em Serpa e contou com a participação de 50 atletas dos 7 aos 11 anos, em representação do Centro de Cultura 
de Serpa, Zona Azul de Beja, NAS Faro e Cautchú de Odemira. A organização da iniciativa esteve a cargo do 
Centro de Cultura Popular de Serpa e teve apoio do Município. 
 
 
            Workshop sobre Pesca  
O Workshop sobre Pesca realizou-se no dia 3 de fevereiro no Cine Municipal Teatro de Serpa, e contou com a 
participação de 25 pessoas. A organização da iniciativa esteve a cargo do Clube Amadores de Pesca de Serpa e 
teve apoio do Município. 
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             Final Four da Taça de Honra da Associação de Futebol de Beja 
 A Final Four da Taça de Honra de Futebol realizou-se nos dias 9 e 10 de fevereiro no Parque Desportivo de 
Serpa (meias finais) e no Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento (final) e contou com a participação das 
equipas do FC de Serpa, SCM Aljustrelense, ACD Penedo Gordo e CD de Almodôvar, 100 participantes (atletas 
e dirigentes) A organização da iniciativa foi da Associação de Futebol de Beja e teve apoio do Município. 
 
            IV Trail Ribeira de Limas 
O IV Trail Ribeira de Limas realizou-se no dia 17 de fevereiro, em Santa Iria e contou com 604 participantes. A 
organização da iniciativa foi da Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria e teve o apoio do Município. 
 
              Futsal - Jogo Internacional 
O jogo de preparação para o Campeonato da Europa de Futsal, entre as seleções sub 19 de Portugal e República 
Checa, realizou-se no Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, no dia 19 de fevereiro e contou com 30 
participantes (atletas e dirigentes) e cerca de 500 espectadores. A organização da iniciativa foi da Federação 
Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol de Beja e contou com o apoio do Município.  
 
              V Encontro de Natação de Serpa 
O encontro realizou-se na Piscina Coberta de Serpa no dia 09/02/2019, estando presentes 101 atletas com a Organização 
do Clube Aquaserpa com o apoio do Município. 

 

              Aula Aberta de AquaFitness / Hidroginástica 
Atividade destinada à população em geral com o intuito de comemorar o carnaval no dia 27/02/2019. A 
organização pertenceu ao Clube Aquaserpa com a presença de 20 utentes e o apoio da autarquia. 
 
              Missão Pais 2019 
Cedência das instalações da Piscina de Pias à Junta de Freguesia de Pias para atividade intitulada Missão Pais 
2019, entre os dias 22 de fevereiro e o dia 03/03/2019. Iniciativa contou com o apoio do município. 
 
Utilizações parques desportivos e piscinas: 
Parque Desportivo de Serpa - 1090 
Pavilhão Carlos Pinhão -  1809 
Piscina Coberta de Serpa - 1536 
Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova - 1774 
 

 
 

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
SERPA 
Em curso 

 Beneficiação do Parque Campismo  

 Infraestruturas Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  

 (loteamento da Hortinha, art.ª51 secção J) 
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 Empreitada de Execução de Rede de BT, IP e ITUR no loteamento da zona sul, parcela 319ª (parcial/zona da creche) 
- CPR 6/2018; 

 
 
Concluído 

 Parque desportivo de Santa Iria- Nova localização de balneários e rede de distribuição elétrica e iluminação 
pública (bases para assentamento de contentores) 

 Piscina Coberta- substituição de tampas da rede residual doméstica  
 
PIAS 
Em curso 

 Requalificação da escola da Hortinha 

 Rua António Sérgio- Reparação de Muro 
 
VILA NOVA DE SÃO BENTO 
Em curso 

 Requalificação da Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes de Figueiredo 

 Requalificação do Lagar de Vila Nova de São Bento – Substituição das janelas 

 Requalificação da Rua dos Bacelos 
 

 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reparação de caminhos na zona de Vale de Vargo 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 522 (trabalho manual, complementar ao trabalho já efetuado pelo trator + limpa bermas) 
                  
TRABALHOS EM CURSO 
  - Reposição de asfalto em Pias 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 514  
  - Reparação de caminhos na zona de Vale de Vargo 
 
 
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 

 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 Remodelação e Ampliação de Passagem Hidráulica no Barranco em Vales Mortos 
- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 
- Obra de reparação e manutenção de Calçadas no Concelho de Serpa 
- Obra de Requalificação da Rua Francisco do Santos Pateira e Rua do Mercado em Vale de Vargo 
 

 Elaboração de Planos de Segurança e saúde em projeto: 
- Empreitada de manutenção e reparação de calçadas em arruamentos e passeios do concelho 
 

 Preparação e acompanhamento de eventos: 
- Feira do Queijo 2019 
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 Outros: 
- Contributo para Serpa Informação 
- Análise e enquadramento legal sobre procedimentos de segurança para a Empreitada de Pavimento Betuminoso 
na EM519 
- Análise e enquadramento legal sobre procedimentos de segurança para a Empreitada pavimentos dos balneários 
do Parque de Campismo de Serpa 
- Preparação de conteúdos para formação sobre EPC’ e EPI’s 
- Preparação de conteúdos para formação sobre transporte de máquinas em porta máquinas e formação de 
manobradores  
- Elaboração de documentação variada sobre segurança no trabalho 
- Arranque do sistema de intrusão do CADES e Mercado provisório 

 
 
LOGÍSTICA 
 
- Apoio ao evento Feira do Queijo do Alentejo 
- Apoio ao Baile de Carnaval do Futebol Clube de Serpa 
- Apoio ao Trail Ribeira de Limas em Santa Iria 
 
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 
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
 
AÇÃO SOCIAL 
Plano Municipal de Apoio à Reabilitação Habitacional do Concelho de Serpa - PMARCHS  
Reavaliação dos processos em curso. 
 
Rede Social 
Contrato Local de Segurança CLDS 
- Reunião Comissão Coordenadora e Núcleo Operacional, 12 de fevereiro 
Ordem de Trabalhos: 
1) Breve análise da implementação do projeto Serpa Interculturalidades (ano 2018); 
2) Apresentação aos membros do Núcleo Operacional do plano de ação do Serpa 
Interculturalidades II (em anexo); 
3) Análise do documento e definição de metodologia de implementação; 
4) Recolha de contributos dos membros do Núcleo Operacional no que se refere à realização de ações conjuntas, e outras; 
 
 Conselho Municipal de Ação Social - CLAS 
Reunião de Núcleo Executivo, 18 de fevereiro 
Reunião de Núcleo Executivo, 06 de março 
Ordem de Trabalhos: 
Diagnóstico Social 
 
 Projeto Interculturalidades Serpa (+) Cidadão 
-Formação ACM em Coimbra 20 a 21 fevereiro; 
-Apresentação do projeto em Lisboa, reunião ACM, 20 de março; 
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Academia Sénior 
Dia 14 – Visita às Rouparias – Integrada na temática da Feira do Queijo realizamos visitas de estudo às rouparias 
instaladas em Serpa, onde se pretendeu mostrar todo o processo do fabrico artesanal do queijo de Serpa. 
Dia 19 – Palestra a cargo da farmácia Serpa Jardim, sobre a temática “DOR – O que é e como combate-la”. 
Participação com um stand na Feira do Queijo, para divulgação do projeto Academia Sénior. 
 
Loja Social de Serpa 
Neste mês foram feitos 27 atendimentos e fornecidos 136 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar). 
 
EDUCAÇÃO 
Ação Social Escolar 
Componente de Apoio à Família – Pré-escolar  
No mês de fevereiro beneficiaram deste programa: 

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

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

52 crianças 
914 refeições 

10 crianças 
169 refeições 

37 crianças 
563 refeições 

21 crianças 
376 refeições 

17 crianças 
265 refeições 

Prolongamento 
Horário 

58 crianças 11 crianças 33 crianças 23  crianças 17 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 4.207,54 € 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* 

1535,52 € 283,92 €  1157,52 € 631,68 € 598,90 € 

* 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 fevereiro, 
a autarquia teve um custo de 2.121,98 € distribuído da seguinte forma: 

 
 
 
 
 

 
Auxílios económicos – Alunos do 1-º Ciclo 
No mês de fevereiro, face aos pedidos que deram entrada na Autarquia, foram atribuídos os seguintes auxílios económicos: 
Reunião de Câmara de 09/02/2019 
Agrupamento n.º 1 de Escolas de Serpa:  
Escalão A – 1 Aluno 
 
Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 16,00€ para material escolar - ano 
Ao escalão B corresponde uma despesa de 0.95€ por refeições e 8.00€ para material escolar - ano 

 
Transporte escolar 
Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 320 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: 20.741,65€ 
 Viaturas de aluguer: 7.253,58€ 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

1792,18 € 
2001 refeições 

298,52 € 
315 refeições 

982,64 € 
863 refeições 

1482,19 € 
790 refeições 
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OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Realização de reuniões com pais e encarregados de educação das crianças integradas na Componente de Apoio à Família 
na Educação Pré-Escolar – CAF’s 
A Vereadora Odete Borralho reuniu com os pais e encarregados de educação das crianças integradas nas CAF’s para 
informar sobre um conjunto de atividades a implementar com as crianças para enriquecimento deste serviço. Assim, para 
além da atividade física que já se realizava desde o início do ano letivo vão usufruir das seguintes atividades, todas 
dinamizadas por técnicos municipais: 

 Sessões de contos intituladas “Contarelos”; 
 Sessões de arqueologia (esta atividade decorrer no Museu Arqueológico de Serpa e Museu de Ficalho. As crianças 

são transportas no autocarro camarário); 
 Danças tradicionais; 
 Atividades ambientais (execução de compostor) 

 
 
Plano Municipal de Combate ao Insucesso escolar no Concelho de Serpa - Plano Municipal de Visitas de Estudo 
No âmbito do referido plano foram realizadas neste mês, com autocarro de aluguer, conforme contratação pública, as 
seguintes viagens de estudo: 
 

 Data Escola/turma Destino 

Agrupamento Escola nº 1 Serpa 05-02 EB de Pias e EB 2,3 Abade Correia da Serra 
(turmas do 9º ano) 

Lisboa – Templos 
sagrados 

12-02 EB Pias e EB 2,3 Abade Correia Serra Lisboa – teatro Pedro Arrufe 
e Pavilhão do Conhecimento 

12-02 Pré-escolar e 1º ciclo Vales Mortos Biblioteca Municipal de 
Serpa 

21-02 EB Pias e EB 2,3 Abade Correia Serra Lousal – Centro de Ciência 
Viva 

22-02 Pré-Escolar e 1º ciclo de Vale de Vargo Feira do Queijo 

22-02 1º Ciclo de Pias Feira do Queijo 

 26-02 EB Pias e EB 2,3 Abade Correia Serra Estremoz – Centro de Ciência 
Viva 

Agrupamento Escola nº 2 Serpa 06-02 EB 2,3 VNSBento (turmas 9 anos) Lisboa – Teatro Auto da 
Barca do inferno e Museu da 
Eletricidade 

19-02 EB 2,3 VNSBento e Escola Secundária 
Serpa 

(turmas do 8º ano) 

Sintra – Mews Museum 

22-02 Escola Secundária Serpa Lisboa – Instituto Superior 
Técnico e 
Sintra – centro Cultura Olga 
Cadaval 

22-02 EB 2,3 VNSBento e Escola Secundária 
Serpa 

 

Cinemateca Júnior 

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa 

14-02 Turmas TPA e TGE Vila Frades – Monte do 
Quetzal 

21-02 Turmas TPA e TVV Borba 
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Apoio com transporte (autocarro camarário ou carrinhas) extra Plano Municipal de Visitas de Estudo  

Dia 11/02 - Transporte de alunos do Agrupamento de Escolas nº 1 e nº 2 para participação de atividades de natação em 

Beja, no âmbito do Desporto Escolar; 
Dia 18/02 - Transporte de alunos da escola secundária de Serpa para participação nas Jornadas do Parlamento dos Jovens, 
realizado em Beja no Instituto da Juventude. 
Gestão e manutenção e edifícios escolares 
Substituição do equipamento do ar condicionado numa sala do Pré-Escolar de Pias, com um custo de 1211,55€. 
Aquisição de mobiliário para o Pré-Escolar de Pias (na sequência da abertura de uma 3ª sala), no valor de 3277,30€. 
Projeto Cante nas Escolas 
Os alunos do 3º e 4º ano de Pias, Brinches, Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, integrados no Projeto Cantes nas Escolas 
participaram no dia 22, na sessão de abertura da Feira do Queijo. 
Outros apoios: 
Apoio logístico à realização do Desfile de Carnaval organizado pela EB 2,3 Abade Correi ada Serra. 

 
 
 

CULTURA E PATRIMÓNIO 
 
 
 
BIBLOTECA  
“LEITURA COM MIMOS” – animação de leitura para bebés – 02 de fevereiro, Sala do Conto 
 
Animação de livros para bebés desenvolvido por Ana Rita Móries em duas sessões separadas por idades.  
N.º de participantes: sessão para bebés dos 6 aos 18 meses: 13 
N.º de participantes: sessão para bebés dos 18 aos 36 meses: 14 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“CONTARELOS _ itinerâncias – 5, 7, 12,14, 19, 21, 26 e 28 fevereiro - CAF PIAS, CAF VILA VERDE DE FICALHO, CAF VALES 
MORTOS 
 
Sessões itinerantes de mediação de leitura, nas quais se deslocam técnicos da biblioteca junto das crianças que frequentam 
o prolongamento de horário pré-escolar em cinco localidades do concelho: Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa, 
Vila Nova de São Bento. O objetivo destas sessões de animação de leitura 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. 
N.º de participações: 169 
Divulgação: Interna  
 
“CONTARELOS” – 6, 13, 20 e 27 de fevereiro, 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.  
N.º de participações: 2 
Divulgação: SICI- agenda cultural 
 
“CÁ DENTRO” – MINDFULNESS para crianças dos 5 aos 10 anos, 09 de fevereiro, Sala Conto 
 
 Num mundo em que vivemos para fora rodeados de cada vez mais estímulos, precisamos de parar, sentir, silenciar e 
observar, para podermos contactar com o que temos Cá Dentro. Vamos descobrir o que é meditar e experimentar alguns 
exercícios que estimulam a nossa atenção, foco e concentração. 
Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
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“ENCONTROS-APRESENTAÇÃO DE LIVROS” – “Sem chão” de João Mário Caldeira, 19 de fevereiro, Espaço Adultos 
     
 A Sala de Leitura da Biblioteca Municipal encheu-se para receber João Mário Caldeira e o seu novo romance “Sem chão”. 
A apresentação da obra coube ao poeta Martinho Marques. A representar o Município e a presidir à mesa esteve o Sr. Vice-
Presidente Carlos Alves.  
 O romance ““Sem chão” conta a história de um homem, filho de um padre do norte de Portugal, que empreende um longo 
périplo não só pelo país como por África em procura de si próprio. Um pressentimento diz-lhe que é numa ponta do Alentejo 
estremando com Espanha que fica o “chão” que lhe dará a desejada tranquilidade aproximando-o de Deus. Aí chega 
acompanhado por um ex-membro da Companhia de Jesus que por ele se havia apaixonado. O severo eremitismo a que se 
sujeita confere-lhe uma tal aura de santidade que torna o local num ponto de encontro de peregrinos sedentos de um sinal 
do Céu. O êxtase fervoroso em que vive é, entretanto, perturbado por uma mulher que misteriosamente lhe aparece e o 
conduz para um outro “chão” onde finalmente encontra a paz de espírito que tão arduamente procurava. 
N.º de participantes: 90 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz e convite. 
 
 
“GOMOS DE TANGERINA” – 23 de fevereiro, 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: 20 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“TAMBÉM QUERO… LER” – mês de janeiro 
Agrupamentos de Escolas N.º 1 e Nº 2 de Serpa (ensino pré-escolar), A-do–Pinto, Brinches, Pias, Serpa, Vale Vargo, Vales 
Mortos, Vila Nova De São Bento, Vila Verde De Ficalho 
 
 O objetivo deste programa é oferecer às crianças em idade pré-escolar principalmente as distantes da sede de concelho, 
que não tem a oportunidade de se deslocarem aos serviços do edifício da Biblioteca, a possibilidade de estarem em contato 
com o que de melhor se produz em termos de livro- álbum infantil. Pretende-se apoiar e consolidar as aprendizagens de 
crianças em idade pré-escolar através do contacto permanente com os livros-álbum para a infância. A estratégia do 
programa “Também quero...ler!” passa essencialmente por assumir que na base de toda a aprendizagem está a emoção. É 
essa a chave que ativa o interesse e adesão à vida. A criança aprende quando o seu interesse é suscitado 
afetivamente…aprende com as atividades que a emocionam Condições que mais tarde, a prática escolar, muitas vezes 
refém de uma organização muito centrada no ensinar, no classificar e no distinguir, não proporciona. A criança só adere 
emocionalmente quando observa que o mediador se diverte com o que está a apresentar. Ao observá-lo a criança tende a 
fixar-se no que está a acontecer nas sessões e a querer contribuir e participar: “- também quero brincar a isso! Também 
quero…ler” 
Num primeiro momento os livros serão mediados e a imaginação desafiada pelas histórias que observam e escutam para 
lhes captar a curiosidade e incentivar o discurso livre e participativo. As crianças dialogarão sobre as situações observadas 
no livro álbum e procurarão definir, nas suas palavras, qual o problema/tema em presença. Num segundo momento, com 
a colaboração do mediador irão explorar, através de vertentes expressivas (recriação dramática, expressão plástica, danças, 
movimento e jogos) as soluções por eles propostas. 
 
Em todas as sessões procura-se suscitar a participação ativa das crianças, que podem interromper, observar, cantar, rir-se, 
dançar, brincar e ser. Performances interativas com os alunos do pré-escolar, através da dramatização, do movimento 
criativo, da improvisação com objetos, da mimica, da música, da dança, da imagem. Brincar o livro! O presente Programa 
faz parte da Candidatura do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar 
N.º de participantes: 522 
N.º de sessões: 35 
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OFICINA MÃOS NA MASSA – “Pensamento Positivo” – 16 de fevereiro – Biblioteca Municipal de Serpa  
 
A 16 de fevereiro desenvolveu-se a Oficina “Pensamento positivo” que comemorou o dia do Pensamento (22 de fevereiro). 
Este dia, também conhecido como Dia do Fundador, foi criado com o intuito de promover a reflexão a nível mundial de 
variadas temáticas e a fraternidade. Nos diversos países do mundo faz-se uma corrente de pensamentos e realiza-se uma 
angariação de fundos para ajudar na missão dos mais de 10 milhões de Guias (o "Tostão Mundial") a nível global. 
N.º participantes: 7 
Divulgação: Cartaz, Agenda Cultural, Correio eletrónico, Facebook 
Desenvolvimento: Foram criadas personagens com pensamentos positivos, a cabeça aberta e principalmente um coração 
aberto, expressam o melhor caminho para despertar pensamentos positivos. 
 
 
CASA DO CANTE 
 
PREPARAÇÃO DA ROTA DO CANTE  
 
Contactos com todos os grupos corais do concelho de preparação da Rota do Cante referente ao mês de março de 2019  
Este projeto é integrado pelos Grupos Corais do Concelho que a partir da sua vontade, foi por eles disponibilizado um ensaio 
mensal que decorre na sua sede.  
Estes momentos de Cante são agendados mensalmente e qualquer pessoa que tenha interesse ou curiosidade poderá 
assistir. A Casa do Cante divulga na sua página do Facebook a oferta mensal de cada grupo, no primeiro dia de cada mês e 
reforça a divulgação da iniciativa no próprio dia. 
 
 
DIVERSOS 
Contato com os Grupos Corais que irão participar nas Festas do Concelho de Serpa 
 
DIVULGAÇÃO DE INICIATIVAS E ESPETÁCULOS NA PÁGINA DE FACEBOOK DA CASA DO CANTE, COM A PARTICIPAÇÃO DE 
GRUPOS CORAIS NUM TOTAL DE 8628 PESSOAS ALCANÇADAS 
 
  Oficina de Cante Alentejano, em Pereiras (Galiza) 
 Promoção da 18ª Edição da Feira do Queijo do Alentejo, com a participação de 2 grupos corais, na Casa do Alentejo, em 

Lisboa. 
 II Jornadas Hispano - Portuguesas, com a participação de 1 grupo coral, em Cortegana. 
 Jornadas de Cultura Popular, com a participação de 1 grupo coral, Coimbra. 
 Espectáculo de Cante, com a participação de 4 grupos corais, Redondo 
 Publicação com a informação das datas das futuras atuações do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento. 
 Serão de Cante Alentejano, com a participação de 1 grupo coral, Paris, França 
 Promoção da 18ª Edição da Feira do Queijo do Alentejo, com a participação de 1 grupo coral, em Sevilha 
 Oficina de Cante Alentejano, em A Voz do Operário, Lisboa 
 Encontro de grupos corais, com a participação de 4 grupos, Bacelo, Évora 
 Encontro de Corais Alentejanos, com a participação dos grupos corais do concelho, na 18ª Edição da Feira do Queijo do 

Alentejo, Serpa 
 
DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS NA PÁGINA DE FACEBOOK DA CASA DO CANTE, SOBRE CANTE ALENTEJANO 
 
 Vídeo da Rádio Voz da Planície, com o Grupo das Formiguinhas do Centro Paroquial e Social do Salvador – Beja a cantar 

numa visita integrada no Interrail do Conhecimento. 
 Video de youtube – Cante Fest 2018 
 Vídeo de A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria com o Grupo Coral Infantil Pequenas Espigas da Damaia. 
 Vídeo da Rádio Voz da Planície, atuação de 1 grupo coral em Mérida. 
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AUDITÓRIO DA CASA DO CANTE 
 
 Oficina de Cante, Terras Sem Sombra. 
 
 
 
 CULTURA E PATRIMÓNIO 
 
COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 
Desenvolvimento de proposta para a iniciativa Dia internacional da Mulher, a realizar no dia 8 de março 2019. Solicitação 
de orçamentos e de imagem gráfica.  
 
ROTA DO CANTE . FESTAS DO CONCELHO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 
 
Início dos procedimentos para a realização de uma Rota do Cante. As Festas do Concelho em Honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe vão integrar, este ano na sua programação, uma Rota do Cante, à semelhança do que ocorreu no CanteFest, 
que irá envolver 10 grupos corais e tem como objetivo divulgar o Cante alentejano e, ao mesmo tempo, proporcionar 
participação e visibilidade aos estabelecimentos locais que queiram aderir. 
A Rota do Cante terá lugar no dia 20 de abril, Sábado de Aleluia, das 15h00 às 19h00, pela cidade de Serpa. Atividade 
desenvolvida em articulação com a Casa do Cante. 
 
COMEMORAÇÕES DO 45.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 
 
Desenvolvimento de uma proposta de programação para as comemorações do 25 de Abril (noite de dia 24 e dia 25) para 
Serpa. 
 
MERCADINHOS 
 
Elaboração de uma proposta de animação do Centro Histórico com a realização e apoio a mercadinhos com os artesãos do 
concelho de Serpa e produtores. 
 
 
ENCONTRO DE CULTURAS 
 
Elaboração, orçamentação e entrega ao Executivo de proposta de programação para o Encontro de Culturas. O 16.º 
Encontro de Culturas decorre de 6 a 10 de junho. 
 
 
CANDIDATURA CONJUNTA CMS/ADPM COM A DESIGNAÇÃO “SERPA TERRA FORTE – PROMOÇÃO”: 

 
 Colaboração na análise sobre a ligação entre os Sites institucional e de promoção turística www.visitserpa.pt;  
 Colaboração no evento final de apresentação pública (16,02,2019) da app SerpaTour, site e vídeos promocionais; 
 Articulação entre a gráfica e o designer para o fornecimento das caixas com a coleção de postaisque despoletam a 

realidade aumentada na app SerpaTour; 
 Produção de esquema de montagem das estruturas e painéis do Stand; 
 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO "MUSEU DE ETNOGRAFIA" (AJUSTE 
DIRETO N.º 33/2017):  
 

https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?C=5FrdfjrXDW97aurE_yg8ej5GAndN0AW6YpZfqpr922pD2YaxibbWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.visitserpa.pt
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Empreitada para obras de recuperação do sistema construtivo, reformulação das áreas das instalações sanitárias para 
resposta a pessoas com mobilidade reduzida, bem como introdução de uma plataforma elevatória para acesso ao piso 
expositivo superior. 
 Visitas à obra com o fiscal do Município para decisão de acabamentos, posicionamento de elementos e águas pluviais e 

energia elétrica. 
 
REGULAMENTO DE TOPONÍMIA E NUMERAÇÃO DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SERPA: 
 
Participação em reunião de trabalho, tendo sido ponderados modelos de placa toponímica e de numeração, bem como os 
critérios na designação e atribuição de topónimos. 
 
LAYOUT DO STAND PROMOCIONAL NA FEIRA DO QUEIJO (SERPA): 
 
 Proposta de 4 disposições diferentes dos elementos do stand, de forma a não repetir o layout do ano passado e criar 

novas dinâmicas; 
 Codificação das estruturas e dos painéis de fotografias que estão no pavilhão de feiras, de acordo com o esquema 

alfanumérico elaborado para o efeito, e que servirá para eventos futuros; 
 
INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA: 
 
 Proposta de aprovação pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, do Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana (PERU) da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Serpa; 
 Proposta de criação do “Regulamento Municipal de Incentivos à Reabilitação Urbana - RMIRU” com incentivos fiscais e 

tributários mais favoráveis do que o quadro legislativo nacional previsto no PERU, que o Município de Serpa se 
compromete a disponibilizar tendo em vista fomentar ainda mais a reabilitação do parque edificado na ARU; 

 Ponderação sobre o conceito de ruína para efeitos de IMI; 
 Contatos com a equipa da estrutura de gestão do IFRRU2020 no âmbito da alteração do ponto focal no Município de 

Serpa (interlocutor para apoiar as entidades públicas e privadas em todo o processo de candidaturas). 
  
ANÁLISE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO “PROJETO DE MUSEOGRAFIA DO MUSEU DE ETNOGRAFIA DE SERPA”  
 
Análise dos documentos enviados pela empresa “Letras Encantadas”, no início de fevereiro, relativos ao projeto de 
museografia do Museu de Etnografia de Serpa (fichas de inventário + caderno encargos/condições técnicas especiais 
+memória descritiva + programa base). 
 
ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE PARCERIA 
 
Análise da proposta de acordo de parceria apresentada pela Associação PédeXumbo que tem como objeto a edição do 
“Caderno de Danças do Alentejo, vol. II – Margem Esquerda do Guadiana”. 
 
ANÁLISE DE PROPOSTAS DE ESPETÁCULOS 
 
Análise de diversas propostas na área das artes do espetáculo (sobretudo música e teatro, mas também cinema, dança, 
etc.).  
 
PROPOSTA DE PROGRAMA PARA A 3.ª FESTA DO LIVRO DE SERPA (FLiS)  
 
Apresentação de proposta de programa para a 3.ª Festa do Livro de Serpa (FLiS), que terá lugar de 17 a 19 de maio. 
 
INQUÉRITOS DO INE 2018 
 
Resposta ao "Inquérito às galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias" e "Inquérito aos Espetáculos ao 
Vivo. 
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DIA MUNDIAL DO ARTESÃO 2019 
 
Preparação e desenvolvimento logístico do projeto (contatos, convites, recursos materiais, logísticos e divulgação). 
  
PEÇA DO MÊS 
 
Pesquisa técnica para elaboração de conteúdos para o artigo “peça de etnografia do mês de abril”. 
 
NÚCLEO DE TRAJES 
 
Monitorização de trajes solicitados ao município (entrega e receção).  
Ex: Trajes cedidos ao grupo En (cena), para sarau medieval a 14 de fevereiro (E.S. Serpa). 
Ex: Cedência de trajes e acessórios ao Grupo Juvenil Coral e Etnográfico Rouxinóis do Alentejo (26 elementos), no âmbito 
do evento cultural: “Ciclo do Vinho e da Talha”, que foi apresentado na Casa do Alentejo, em Lisboa. 
 
 
 
ARQUEOLOGIA 
 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS” 
 
Elaboração de conteúdos da rubrica “Peça do mês” – março para o “Serpa Informação”. 
 
PARECERES TÉCNICOS  
 
Elaboração de pareceres técnicos de arqueologia no âmbito do enquadramento em PDM. 
 
PROJETOS 
 
Desenvolvimento do projeto Território Hospitalário (Serpa, Moura, Aroche, Aracena) 
Desenvolvimento do projeto FORTours II – Fortificações de Fronteira: Fomento do Turismo Cultural Transfronteiriço  
 
REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO 
 
Preparação do Encontro da Rede de Museus do Baixo Alentejo. 
 
COLÓQUIOS 
 
Organização do colóquio “Azeite: património alimentar milenar” no âmbito da 13ª Feira do Azeite de Vale de Vargo. 
Organização das jornadas “Fazer com todos: arqueologia e museologia comunitárias” em Foz Côa, nas quais a CM Serpa é 
coorganizadora.  
 
CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO 
 
Organização do quadro “Besteiros do Conto de Serpa”. 
 
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 
 
Preparação das iniciativas do 3º Aniversário da reabertura do Museu Municipal de Arqueologia.  
Organização de iniciativas na área da arqueologia no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família – 
Prolongamento de horário – dos Grupos de Pré-escolar de Serpa.  
Resolução de correções e avarias no Museu Municipal de Arqueologia.  
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DADOS ESTATÍSTICOS BIBLIOTECA 

 
DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASA DO CANTE 
 

CASTELO 

Portugueses 1615 

Estrangeiros 886 

Total 2051 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 

Portugueses 799 

Estrangeiros 446 

Total 1245 

CASA DO CANTE Total 329 

 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    19 

DVD-Vídeo    53 

Monografias  261 

Total  333 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     33 

7-9 anos     34 

10-12 anos      43 

13-16 anos     15 

17-20 anos     10 

21-35 anos     38 

36-50 anos     67 

51-65 anos     58 

> 66 anos     35 

Total    333 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 8 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 
4 

 

Total de novos utilizadores inscritos  8 

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

 79118 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas         79 

Total de sessões nos computadores  160 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

Empreitadas: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
2/2019 

Empreitada de 
Iluminação Eficiente do 
Pavilhão Carlos Pinhão, 

em Serpa 

01-03-2019 - 
Electro 

Planície, Ldª 
31.977,95€ 

Contrato nº 10/2019, 
assinado a 08-03-2019 

Consulta 
Prévia 

12/2018 

Empreitada de 
Reparação do 

Pavimento Betuminoso 
na EM 522 - 2ª Fase 

27-02-2019 - 
Construções 
JJR & Filhos, 

S. A. 

81.470,93€ Aguarda Doc's de habilitação 

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

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

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 

07-02-2019 - 
Maxiglobal - 

Equipamentos 
e Serviços de 
Informática, 

S. A. 

21.916,00€ 
Contrato nº 7/2019, assinado 

a 13-02-2019. 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

  
Foi para Reunião de Câmara, 

para adjudicação 

 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

21/2019 

Aquisição de Materiais 
para a Obra de 

Remodelação do Parque 
de Campismo 

07-03-2019 - 
Pedro Branco 
& Filhos, Ldª 

7.760,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Consulta 
Prévia 

20/2019 

Locação, Montagem e 
Desmontagem de 

Iluminação Decorativa 
para as Festas em Honra 

de Nª. Srª. De 
Guadalupe e Natal 2019 

  
Aguarda Propostas até dia 08-

03-2019 

Consulta 
Prévia 

18/2019 

Aquisição de Projeto de 
Conceção, Produção e 

Implementação do 
  

Aguarda propostas até ao dia 
11-03-2019 
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Centro Interpretativo do 
Queijo de Serpa 

Ajuste 
Direto 

17/2019 

Aquisição de Viatura 
Ligeira usada para o 
Serviço dos Espaços 

Verdes 

21-02-2019 - 
F.I.H. 

Automecânic
a, Ldª 

19.680,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

16/2019 

Aquisição de Viatura 
Ligeira usada para o 
Serviço de Ambiente 

21-02-2019 - 
Lease Plan 
Portugal - 

Comércio e 
Aluguer de 

Automóveis e 
Equipamento
s Unipessoal, 

Ldª 

12.845,53€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Consulta 
Prévia 

15/2019 

Aquisição de Espetáculos 
de Pirotecnia para as 

Festas em Honra de Nª. 
Srª de Guadalupe e 

Comemorações do 25 de 
Abril 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

14/2019 

Aquisição de Serviços 
para a Revisão do Plano 
de Urbanização de Serpa 

e Elaboração do 
Relatório de Estado do 

Ordenamento do 
Território (REOT) 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

13/2019 

Locação, Montagem e 
Desmontagem de 

Stand's e Mobiliário - 
18ª Feira do Queijo 2019 

13-02-2019 - 
Electrificador

a H. Diogo, 
Ldª 

37.985,00€ 
Concluído no 

aprovisionamento 

Consulta 
Prévia 

12/2019 

Aquisição de Lagetas de 
Betão 

20-02-2019 - 
Francisco 
Póvoa & 

Helena, Ldª 

11.440,00€ Aguarda Doc's de habilitação 

 
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 

10/2019 

Aquisição de Cubos de 
Granito e Cubos de 

Vidraço Branco 

11-02-2019 - 
Memória 

Medieval - 
Granito e 

Transportes 
Unipessoal, 

Ldª 

10.200,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 
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Consulta 
Prévia 
9/2019 

Aquisição de 
Licenciamento, Suporte 
e Garantia de Software 

de Virtualização e 
Software de Gestão de 

Backups 

28-02-2019 – 
Systems It - 

Sistemas 
Informáticos, 

Ldª 

17.887,42€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 
7/2019 

Locação e Desmontagem 
de Módulo para Bar 

04-02-2019 - 
Grupo 

Vendap, S. A. 
6.000,00€ 

Concluído no 
Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 
6/2019 

Aquisição de Serviços 
para a Vigilância na Feira 

do queijo 

14-02-2019 - 
SMA - 

Segurança 
Privada, Ldª 

6.672,50€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 
4/2019 

Aquisição de Serviços 
para Assessoria à 

Manutenção de Campos 
Relvados 

04-02-2019 - 
António 
Sérgio 

Machado 

17.568,00€ 
Contrato nº 8/2019, assinado 

a 18-02-2019 

Ajuste 
Direto 
3/2019 

Aquisição Mista de Bens 
e Serviços para a 

Elaboração do Boletim 
Municipal Serpa 

Informação 

12-02-2019 - 
Regiset - 

Comunicação 
e Artes 

Gráficas, Ldª 

19.200,00€ 
Contrato nº 9/2019, assinado 

a 20-02-2019  

Ajuste 
Direto 

75/2018 

Aquisição de Serviços 
para a Fam e Media 
Trips, no Âmbito da 
Candidatura "Serpa 

Terra Forte. Promoção" 

21-01-2019 - 
Agência 

Regional de 
Promoção 

Turística do 
Alentejo 

19.950,00€ 
Contrato nº 4/2019, assinado 

a 22-02-2019 

Ajuste 
Direto 

36/2018 

Aquisição de Fundo 
Documental para a 

Biblioteca 
  Em apreciação  

 
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 
 
Edições regulares produzidas pelo SICI: 

 Boletim Municipal: Serpa Informação (mensal) 

 Agenda Cultural e Desportiva (mensal) 

 Mupis da cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação) 

 Notas de Imprensa 

 Comunicados 

 Newsletters 
 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
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Serpa informação n.º 170 e agenda cultural março 2019 

 Redesign/adaptação ao novo formato 
 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  

 Mupis agenda c/ impressão plotter  

 Cartaz Gomos de Tangerina 

 Cartaz e convite da apresentação do livro Sem Chão, de João Mário Caldeira + impressão em plotter 2 posters 

 Cartaz Mindfulness Cá Dentro 

 Cartaz, folha de sala, impressão de 2 posters em plotter, 4 impressões em plotter de ilustrações de animais, 
legendas e poema da oficina e exposição de Ana Meireles “Correr atras”  

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
Desporto 

 Cartaz Vamos Conhecer o Concelho a Pé 

 Edição do Cartaz da Taça de honra de Futsal 

 Edição do Cartaz sub 19 de Futsal 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
 
Feira do Azeite – Vale de Vargo 

 Cartaz 

 Flyer 

 Convite 

 Banner facebook 
 

Feira do queijo 2019 

 Design Gráfico: Tríptico Semana Gastronómica do queijo – impressões, cartaz acrílicos Semana Gastronómica do 
Queijo, Posters EPDRS – 9 (91*100cm), Mupi com programa, díptico com programa da Academia do Queijo, mupis 
cidade com programa, orelha para capa Infonubex, pesquisa/envio de fotos gastronomia (balcão Academia do 
Queijo), senhas de refeição, impressão em plotter de modelos para recorte em madeira – Pastor e cães – apoio 
escolas, convite para abertura oficial, cartões de Expositor, por espaços, cartões de organização, cartões de 
estacionamento (por espaço), díptico com planta da feira e lista de expositores, selo categorias Queijo, selo prémio 
queijos, sinalética Proibido Fumar, flyer Resolução de Conflitos, placas para parques de estacionamento, telas 
concurso do queijo (3 – 90*200 cm), certificado EPDRS “A rouparia vai à feira”, flyers atelier EPDRS “A rouparia vai 
à feira”, faixa exposição “Cardo - Um recurso Endógeno”, mupi com Programa espaço Tasquinhas, certificados 
prémios concurso do Queijo, certificados membros do júri, expobanner. 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  
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 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
Stand BTL 

 Criação de imagens para stand 

 Publicidade 1 página 
 
25 de Abril 

 Propostas para imagem 2019 

 Pedidos de orçamento para diversos materiais 
 
Festival Terras Sem Sombra 

 Convite 

 Folha de Sala da Oficina de Cante 

 Folha de Sala do Concerto  

 Bilhetes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico da Terras Sem Sombra, Cineteatro e Casa do Cante 
 
 

Álbum ilustrado 

 Impressões maquete cartaz/desdobrável Prémio para Álbum Ilustrado  
 

Flis 

 Impressões maquete cartaz/desdobrável  

 Edição de imagem para o dossiê de trabalho (ilustração de Susa Monteiro) 
 
Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

 Proposta de imagem para boletim da Junta de Freguesia 
 

Dia Internacional da Mulher 

 Cartaz 

 Moldura para selfie  

 Voucher  

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

Comemoração do Dia Mundial do Artesão 

 Propostas para imagem de cartaz 
 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Registo fotográfico da Reunião Filhos de Lumière, Escola Secundária 

 Registo fotográfico do Encontro natação, Piscina Coberta 

 Registo fotográfico da promoção da Feira do Queijo, na Casa do Alentejo, no Consulado Português em Sevilha e 
na CMTV 

 Registo fotográfico da apresentação do projeto URSA, na EPDRS 

 Acompanhamento da visita do Executivo a Vila Nova de São Bento e a Vale de Vargo 

 Entrevista a João Mário Caldeira 

 Entrevista a presidentes do Nerbe, IPBeja e Adpm 

 Apresentação do Serpa Terra Forte – Promoção 

 Acompanhamento de ações da Semana Gastronómica do Queijo 
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 Acompanhamento da visita do Secretário de Estado das Florestas a vários promotores do concelho.  
 

 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Criação de fichas técnicas das espécies de árvores do Jardim Municipal  

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Pesquisa de Conteúdos  

 Carregamento de conteúdos  
 
Notas de Imprensa 

 O Festival Terras sem Sombra chegou a Serpa. O destaque foi para o espetáculo que se realizou na noite de sábado 
(dia 9 de fevereiro), no Cineteatro Municipal, pelas 21.30 horas, sob o título “À Vol d’Oiseau” – Aves e 
Biodiversidade no Repertório Pianístico – Do Barroco ao Presente”.   

 A Câmara Municipal de Serpa efetuou uma apresentação pública do projeto Serpa Terra Forte - Promoção no dia 
16 de fevereiro, às 16.00 horas, na Casa do Cante, em Serpa. 

 A EDP Distribuição e a Autarquia de Serpa procedem no dia 25 de fevereiro, na sede da Câmara Municipal de 
Serpa, à assinatura do protocolo de colaboração para a execução do projeto de eletrificação rural da Zona da 
Neta – Pulo do Lobo na Serra de Serpa, no Alentejo.  
 

Comunicados 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Vila Nova de São Bento no dia 13 de fevereiro, para uma 
reunião com a Junta de Freguesia e uma visita à localidade. 

 A Câmara Municipal de Serpa informa que, na sequência de trabalhos de requalificação da Rua Albérico 
Figueiredo, em Vila Nova de São Bento, foi necessário efetuar um corte no abastecimento de água. 

 A Câmara Municipal de Serpa informa que, na sequência de trabalhos de requalificação da Rua Albérico 
Figueiredo, em Vila Nova de São Bento, foi necessário efetuar mais um corte no abastecimento de água. 

 A Câmara Municipal de Serpa informa que, na sequência de trabalhos de requalificação na Rua Santos Pateira e 
Rua do Mercado, foi necessário proceder à interrupção de fornecimento de água à população de Vale de Vargo. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Vale de Vargo, no próximo dia 27 de fevereiro, para uma 
reunião com a Junta de Freguesia e uma visita à localidade. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Pias no dia 6 de março, para uma reunião com a Junta de 
Freguesia, e uma visita à localidade. 

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve com a União de Freguesias de Salvador e Santa Maria (Serpa) 
no dia 13 de março, a que se seguiu uma visita a alguns espaços da cidade.  

Diversos 

 Pesquisa de Fotos. 

 Design gráfico: Eletrificação Rural da Serra de Serpa: capas para assinatura de protocolo, Cartões Município, 
Relatório Assembleia: capa e separadores de novembro, dezembro e janeiro. 

 Reunião de trabalho – apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro. 

 Impressões Mapa Turístico da cidade de Serpa. 

 Envio de logos Academia Sénior. 

 Envio capa e artigo SI Agosto 2018 “Besteiros do Conto de Serpa” 

 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.   
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

- Implementação da nova Storage (continuação): Blades 

- Apoio nas configurações com vista à implementação de protocolo com AT relativamente a cobrança de dividas ao 

município (cont.) ; 

- Apoio na implementação do Sistema de Gestão de Cemitérios; 

- Atualização do software de desmaterialização de processos urbanísticos; 

- Reforço da infraestrutura nomeadamente na melhoria de equipamento versus posto de trabalho   

- Configuração da 2ª fase de reorganização do parque de impressoras do município (cont.) 

- Sistema de Gestão de Aguas – análise da possibilidade de criação de faturas de outros serviços prestados pelo 

município e relacionadas com o serviço de água; 

- RGPD - Regulamento Geral de Proteção – grupo de trabalho: continuação do processo 

- Portal Autárquico e Portal do Munícipe: apoio SICI na configuração e interligação com a empresa fornecedora   

- Acompanhamento e gestão na implementação de componentes que integram a candidatura da Modernização 

Administrativa. 

- Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol -  acompanhamento do processo  

- Acompanhamento no desenvolvimento das componentes 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; 

- Apoio às escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância do município – Apoio e gestão do parque informático;  

- Elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna e integração 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 à Zona Industrial de Serpa, ZAE de Vila Nova, e ZAE Pias  

- Gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES  

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

- Acompanhamento e apoio ao processo do Mercado Municipal de Serpa (Mercado Provisório e  novo Mercado); 

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

- Organização da Feira do Queijo do Alentejo  

- Organização da Semana Gastronómica do Queijo 

- 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: 

Recursos silvestres e  Parque Intermunicipal do Guadiana; 

- Entrega de vouchers da campanha “Feliz Natal com o Comércio Local - 2018”; 

- Apoio na realização da XIII Feira do Azeite de Vale de Vargo; 



 

Relatório de Atividades | 2019 

Fevereiro e março 

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

 

 
39 

 

- Elaboração e apresentação da comunicação sobre “O trabalho desenvolvido junto dos agricultores em particular 

os certificados em Agricultura Biológica da Margem Esquerda do Guadiana” aos alunos do 3º ano de “Técnicos de 

Gestão Ambiental” da Escola Secundária de Serpa, no dia 7 de março no CADES; 

- Elaboração e apresentação da comunicação “Organização da Fileira da Agricultura Biológica e dos Produtos no 

Modo de Produção Biológico na Margem Esquerda do Guadiana”, no dia 20 de março no Musibéria integrado num 

seminário do projeto AGROMEG – qualificação das PME agroalimentares da Margem Esquerda do Guadiana.  

- Realização sessão de apresentação do projeto Europeu PremiumLightPro, numa organização conjunta do ISR - 

Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal de Serpa, no dia 15 de março 

no CADES 

- Organização da informação referente à atividade económica e produção do concelho e feiras temáticas e 

atualização da informação de contatos das empresas do concelho 

- Reunião com as Finanças de Serpa, tendo em vista a realização de uma ação no CADES dirigida a empresários e 

associações, sobre procedimentos legais da atividade económica. 

- Reunião de constituição de Bio-Região com os municípios da Margem Esquerda do Guadiana, 29 de março.  

- Acompanhamento do processo de obras no Parque de Campismo 

- Realização da Fam Trip-Visita Ryanair-BBC, dia 8 de março, no âmbito da candidatura Serpa Terra Forte – 

Promoção. 

- Participação na BTL 2019 

- Preparação da participação do município na Ovibeja 2019 

 

Planos, Projetos e Candidaturas 

- Aprovação da candidatura Expansão da Zona Industrial de Serpa; 

- Aprovação da Reprogramação Temporal, Física e Financeira da operação “Valorização e Qualificação da Rede 

Museológica Municipal”; 

- Aprovação da Reprogramação Temporal, Física e Financeira da operação “Serpa Terra Forte – Promoção”; 

- Submissão da reprogramação Financeira e Temporal da operação Reabilitação e Refuncionalização do Mercado 

Municipal 

- Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão e regularização de pedidos de pagamentos 

- Envio de elementos relativos às candidaturas “Programa Específico de Modernização Administrativa”; “Projetos 

de Mediadores Municipais e Interculturais”; “Programa de Requalificação das Infraestruturas educativas- II fase”; 

“Serpa Acessível” 

- Decisão da candidatura 365 Alentejo/Ribatejo 2019 

- Preparação do processo candidatura Reabilitação de Redes de Abastecimento de Água no concelho de Serpa 
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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 € 295.117,24 € 231.595,74 € 0,02 € 

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

Reabilitação e 
Modernização do 
Museu Municipal de 
Etnografia 

166.222,25 € 141.288,91 € 24.933,34 € 28.185,00 € 

23.957,25 € 

€ 

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 € € 

For Tours II 135.000,00 € 101.250,00 € 33.750,00 €    

UADITURS II 
93.333,33 €  70.000,00 €  23.333,33 €  132.840,33 € € 70.000,00 € 

PDCT 

Programa Específico 
de Modernização 
Admin. do 
Município de Serpa 

373.517,67 €  227.841,96 €  145.673,41 €  60.095,34 € 36.552,55 € 4.976,75 € 

Valorização e Qualif. 
da Rede 
Museológica 
Municipal 

667.685,82 €  461.408,90 €  206.276,92 €  130.237,32 € 80.651,39 € € 

Programa de Req. 
Infraest. Educativas 
Fase I 

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

Programa de Req. 
Infraest. Educativas 
Fase II 

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

Planos integ. e 
inovadores de 
combate abandono 
escolar  

300.214,42 €  239.888,00 €  60.326,42 €  52.617,07 € 59.209,25 € € 

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 

329.688,70 €  128.164,23 €  66.295,17 €  177.747,30 € 111.970,50 € € 

Turismo 
Portugal 

Serpa Acessível - 
Museu Arqueologia 

78.050,00 €  70.245,00 €  
€ € 

€ € 

Serpa Acessível - 
Museu Cante 

22.600,00 €  20.340,00 €  
€ € 

€ € 

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

€ 

PT 2020 
Mediadores 
Municipais e 
Interculturais 231.580,60 € 196.843,51 €  € € 

€ € 

 TOTAL 4.857.823,08 € 3.558.488,65 € 1.173.300,75 € 1.684.483,57 € 1.113.943,48 € 142.635,58 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
Sector de Desporto 

 
GENTE EM MOVIMENTO 
O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de Serpa, 
Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos nas aulas 
gratuitas de hidroginástica, ginástica e boccia sénior. 
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica. 
À data, o programa conta com 368 pessoas inscritas, 55 do género masculino e 313 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 113 86 27 

Brinches 25 19 6 

Vila Verde de Ficalho 50 45 5 

Vila Nova de S. Bento 47 43 4 

Vale de Vargo 32 30 2 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 19 18 1 

Vales Mortos 41 35 6 

Pias 34 30 4 

TOTAL 368 313 55 

 
O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 281 

Hidro 324 

Boccia 104 

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

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 110 3 36 153 10 15 
Vila Nova S. Bento 92 5 18 61 5 12 
Brinches 72 4 18 30 3 10 
V. V. Ficalho 56 4 14 44 2 22 
Pias 46 4 11 35 3 12 
Vale de Vargo 61 5 12 27 3 9 
Vales Mortos 70 4 17 43 3 14 
A-do-Pinto 16 4 4 6 2 3 
Santa-Iria 28 4 7 24 3 8 
Total 551 37 15 423 34 12 

 
Na ginástica frequentam o projeto ATIVO (projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades na 
abordagem a realizar) 21 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
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- Pias – 1 
- Brinches – 1 
- Serpa – 4 
- Vales Mortos – 3 
- VV Ficalho – 5 
- Vila Nova S Bento – 4 
– Vale de Vargo - 3 

 
Frequência das aulas de Boccia no mês de Março: 
 

 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

 

Serpa 55 9 6  

Vila Nova de S. 
Bento 

42 
5 8 

 

Brinches 18 4 5  

Vila Verde de 
Ficalho 

13 
3 4 

 

Pias ----- ----- -----  

Vale de Vargo 21 4 5  

Vales Mortos 47 4 12  

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

Santa Iria 15 4 4  

Total 211 33 6  

 
 
COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF) 

Período de execução  
Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Vales Mortos l 5.ª feira, Serpa l 6.ª feira, Vila 
Nova de S. Bento) 
 
Local - Freguesias do concelho 
Aulas de atividade física desportiva (AFD) 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 e AMA. 
Iniciou-se neste mês a atividade complementar de danças tradicionais. 
 

Localidade 
Participantes 

Aulas 
Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 232 155 4 39 66,8% 

Serpa AMA -- -- -- -- -- 

Vale de Vargo -- -- -- -- -- 

Pias 90 68 3 23 75,6% 

V. V. Ficalho 68 54 4 14 79,4% 

Vales Mortos 50 45 5 9 90,0% 

V. N. S. Bento 96 56 4 14 58,3% 

Total 536 378 20 19 70,5% 
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Vamos Conhecer o Concelho a… pé , caminhada  “Pelos Olivais do Enxoé – Vale de Vargo” 
Período de execução - 17 de Janeiro 
Local:  Vale de Vargo 
Descrição: 
No âmbito do programa Municipal de caminhadas “Vamos Conhecer o Concelho a …pé”, e integrada no 
programa da Feira do Azeite, realizou-se em Vale de Vargo a caminhada “PELOS OLIVAIS DO ENXOÉ”. 
Participaram cerca de 150 caminhantes. 
A caminhada teve dois percursos, um de 13,5 Km e outro 8 km, com início e final no Largo da Igreja Mealha. 
No final foi servido um almoço, pela comissão de festas local, para quem se inscreveu.  A receita reverteu 
integralmente para a comissão de festas. 
Para além do município, esta atividade contou com o apoio das juntas de freguesia, com a disponibilização 
de transportes, na divulgação e receção de inscrições. 

 

 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
 
  “POSTURA CORRETA E MOCHILA EQUILIBRADA” 

Realizaram-se nos dias 12 de março, na Escola Básica de A do Pinto (com 7 alunos) e no dia 26, na Escola Básica de Pias, 
com a turma do 4º ano (com 14 alunos) sessões de Educação Postural, com a participação de um técnico de Desporto do 
Município, a Fisioterapeuta e uma Enfermeira do Centro de Saúde de Serpa.  
Esta ação foi dinamizada pela a ULSBA – UCC de Serpa e o município de Serpa, no âmbito do Plano de Educação para a 
Saúde. 
 

 
  “TORNEIO DE FUTSAL ESCOLAR – 2ª FASE” 

Resultado de uma parceria entre o Município de Serpa e Associação de Futebol de Beja, em colaboração com os 
Agrupamentos Escolares de Serpa nº1 e nº 2, realizou-se no dia 15 de março, no Pavilhão Municipal de Vila Nova de S. 
Bento, a fase concelhia do Torneio de Futsal Escolar para alunos do 1º ciclo. 
Esta fase da prova reuniu as equipas vencedoras dos agrupamentos 1 e 2 de Serpa, que jogaram entre si para apurar os 
representantes do concelho de Serpa para uma fase distrital que reunirá em Beja os representantes de cada concelho, no 
dia 7 de Junho. 
Vão disputar a fase distrital, em representação do concelho de Serpa, as equipas: 
1º Ano - “Os Falcões” da EVNS Bento 
2º Ano - “2APias” da EB Pias 
3º Ano - “3ºA Pias” da EB Pias 
4º Ano - “Os Campeões de Portugal” da EB Serpa 
 

 
  “ENCONTRO FITSENIOR - MOURA” 

No passado dia 22 de março, decorreu em Moura, o 4º Encontro FitSénior. O município de Serpa fez-se representar por 45 
seniores, de Vales Mortos, Brinches e Pias, fazendo-se acompanhar por 1 técnico desporto, 1 auxiliar e um estagiário de 
desporto. 
Estiveram presentes neste encontro perto de 230 seniores, dos municípios de Moura, Vidigueira, Serpa, Cuba, Mourão, 
Reguengos de Monsaraz e Barrancos. 
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Sector Movimento Associativo 

  
ATIVIDADES APOIADAS 

 
Maratona de Futsal 

 A maratona de futsal realizou-se nos dias 9 e 10 de março no pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, em Serpa 
e contou com a participação de 9 equipas (cerca de 90 participantes). A organização da iniciativa esteve a 
cargo dos Bombeiros Voluntários de Serpa e teve apoio do Município. 
 
            XV Passeio de BTT “Pelos Olivais do Enxoé” 
O XV Passeio de BTT “Pelos Olivais do Enxoé” realizou-se em Vale de Vargo, no dia 17 de março, e contou com 
a participação de 30 BTTistas. A organização da iniciativa esteve a cargo do Futebol Clube de Vale de Vargo Serpa 
e teve apoio do Município 
 
             Visita a Serpa - Jogo de futsal 
A Associação de Estudantes Monte Claros de Lisboa visitou Serpa no dia 17 de março e na abertura da visita 
realizou um jogo de futsal no pavilhão Carlos Pinhão com a participação de 12 jovens. A iniciativa foi 
organizada pela Associação de Estudantes Monte Claros e contou com o apoio do Município. 

 
            Encontro de KaratéDo 
O Encontro de KaratéDo, com o objetivo de proporcionar alteração da graduação de cintos aos atletas, realizou-
se no dia 23 de março, no pavilhão Municipal de Vila Nova de S. Bento e teve a participação de 50 pessoas. A 
organização foi da secção de KaratéDo de Vila Nova de S. Bento com apoio do Município. 

 
            Aula Aberta de Comemoração do Dia do Pai 
 A Aula Aberta de Comemoração do Dia do Pai teve lugar na Piscina Coberta de Serpa, no dia 16 de março de 
2019, entre 12H e as 13H e contou com a participação de 16 pessoas. A organização foi do Clube Aquaserpa com 
apoio do Município. 
 
 
Utilizações parques desportivos e Piscinas: 

Total de utilização do Mês de Março 2018 – 4.919  
 

Parque Desportivo de Serpa - 1354 
  

Pavilhão Carlos Pinhão -  1963 
  

Piscina Coberta de Serpa - 1176 
  

Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova - 1626 
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Serpa 
Obras a decorrer 
 

Parque Campismo – Remodelação 
A intervenção realizada tem como objetivo criar condições de conforto para o usufruto do parque de campismo existente 
e enquadra-lo no plano geral que engloba também o parque de autocaravanismo. 
O parque localiza-se numa zona urbana onde predominam os equipamentos de lazer. 
Assim pretende-se fazer o enquadramento com a envolvente, fazendo a requalificação do parque de campismo no que se 
refere aos espaços exteriores (definição das zonas de estar dos utentes, alvéolos para caravanas e tendas, plano de 
plantações eficiente e respetiva rede de rega) e requalificação das infraestruturas elétricas. 
Em matéria de sustentabilidade ambiental procuraram-se soluções eficientes quer no desenho urbano quer para as redes 
de infraestruturas tais como: 

- Rede viária sobre rede existente e sem movimentações de terra; 
- Pavimentos com alguma permeabilidade e da região; 
- Cortina arbórea eficaz em matérias de controlo do ruido; 
- Rede de iluminação exterior autossuficiente; 
- Espaços verdes de baixa manutenção com rede de rega. 

 
Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  

(loteamento da Hortinha, art.ª51 secção J) 
 

Zona Sul - Empreitada de Execução de Rede ed BT, IP e ITUR no loteamento da zona sul, parcela 319ª 
(parcial/zona da creche)-CPR 6/2018; 

 
 
Concluído 
 
Largo D. Jorge de Melo- Substituição de projetores de iluminação no pavimento. 
 
 
Pias 
Obras a decorrer 

 Rua António Sérgio- Reparação de Muro; 

 Rua José Machado Moreira Rita- Execução de Muro; 
 
Concluído 

 Rua António Sérgio - Alargamento da intersecção das águas pluviais da rua Egas Moniz com a rua António Sérgio 

 Hortinha - Requalificação do espaço exterior da escola; 
  
A Requalificação da Hortinha teve como objetivo melhorar o espaço exterior, na intervenção foi substituída a vedação 
envolvente ao espaço, foi definido um passadiço de acesso ao edifício assim como plantadas arvores e colocado 
mobiliário exterior. 
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Vila Nova de São Bento 
 
Obras a decorrer 
 

 Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes de Figueiredo - requalificação do arruamento (substituição de infraestruturas 
de saneamento e calcetamento) 
 

Obra de requalificação da Rua dos Bacelos em Vila Nova de São Bento, nesta intervenção pretende-se substituir a 
calçada existente por calçada de granito e remodelar as infraestruturas de abastecimento de água e redes de 
drenagem de águas residuais pluviais e domesticas. 

 

 Travessa da Rua Albérico Figueiredo com a Rua Bento Costa – requalificação do arruamento (substituição de 
infraestruturas de saneamento e calcetamento) 

 Travessa da Rua Albérico Figueiredo com a Praça da República – requalificação do arruamento (substituição de 
infraestruturas de saneamento e calcetamento) 
 

 Rua dos Bacelos – Requalificação do arruamento (substituição de infraestruturas de saneamento e 
calcetamento) 

 
Obra de requalificação da Rua dos Bacelos em Vila Nova de São Bento, nesta intervenção pretende-se substituir a 
calçada existente por calçada de granito e remodelar as infraestruturas de abastecimento de água e redes de 
drenagem de águas residuais pluviais e domesticas. 
 

 Antigo Lagar – Reabilitação do espaço (Substituição de janelas) 
 

 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Reposição de asfalto na circular de Brinches 
  - Reposição de asfalto em Serpa 
  - Reposição de asfalto em Vila Verde de Ficalho 
                  
TRABALHOS EM CURSO 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 514  
  - Reparação de caminhos na zona de Pias 
   
 
 
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 
- Alargamento da intervenção das águas pluviais da Rua Egas Moniz com a Rua Dr António Sérgio 
- Abate de árvores em Serpa 
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 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 
- Obra de Remodelação e Ampliação de Passagem Hidráulica no Barranco em Vales Mortos 
- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 
- Obra de reparação e manutenção de Calçadas no Concelho de Serpa 
- Obra de Requalificação da Rua Francisco do Santos Pateira e Rua do Mercado em Vale de Vargo 
- Execução de BT, IP e ITUR do Loteamento da Hortinha - Artº 51 Secção J (2ª fase) em Serpa 
- Empreitada de iluminação eficiente do Pavilhão Carlos Pinhão 

 
 

 Outros: 
- Análise e enquadramento legal sobre procedimentos de segurança para a Empreitada de mão-de-obra para 
calcetamento de espaços exteriores no Parque de Campismo de Serpa 
- Elaboração de documentação variada sobre segurança no trabalho 
- Análise de riscos da oficina de Mecânica do Parque Municipal 
- Execução de Compilação técnica da ETAR de Vales Mortos 
- Retificação de MAP’s em fase de aprovação na ANPC 

 
 
 
LOGÍSTICA 
 
- Apoio ao Baile de Carnaval da Santa Casa da Misericórdia 
- Apoio ao Dia Mundial do Artesão 
- Apoio à Feira do Azeite – Vale de Vargo 
- Apoio aos Colóquios da Rede de Museus do Baixo Alentejo 
- Apoio ao Cortejo Histórico e Etnográfico (pintura de carros) 
 
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 Março, os serviços executaram num total de 200 Ordens de Trabalho, entre elas: 

Munícipes 

 

 
Portinholas 

Colocação Avaria 

1 0 

 
Contadores 

Verificação Mudança 
de local 

Mudança 
de 

calibre 

Ligação Substituição Contador 
entupido 

Torneira 
de 

segurança 

Levantamento 
de contador 

Reaferição 
de 

contador 

8 6 1 6 24 7 6 10 1 
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Esgotos/ 
Fossas 

Desentupimento de esgotos Limpeza de fossas 

17 13 

Pedidos internos 

LOCAL OBRA 
Serpa Verificação de entupimento 

 
Desentupimento de esgotos 
 
Abertura dos sistemas de rega 
 
Reparação do autoclismo do WC feminino no Estaleiro 
Municipal 
 

Vila Nova de São Bento Apoio do serviço de canalizador para o rastreio do cancro 
da mama no Salão Polivalente 
 
Abertura dos sistemas de rega 
 
Arranjo de joelho no tubo de água 
 

Vale de Vargo Abertura dos sistemas de rega 
 

Pias Verificação/ arranjo de 2 aspersores centrais e 1 laterais 
 
Apoio do serviço de canalizador para o rastreio do cancro 
da mama no Jardim 
 
Abertura dos sistemas de rega 
 

Vila Verde de Ficalho Apoio do serviço de canalizador para o rastreio do cancro 
da mama na Praça Condes de Ficalho 
 
Abertura dos sistemas de rega 
 

Brinches Abertura dos sistemas de rega 
 

 

 
 
 

Piquete de Águas Piquete de Saneamento 

82,83€ 57,44€ 
 

 

 
 
Fornecimento de 
Água 

 
Rotura 
na via 

pública 

 
Rotura 

em 
ramal 

de 
água 

 
Restabelecimento 
de fornecimento 

 
Execução de 

ramal 

 
Máquina 

de 
detetar 
fugas 

27 6 34 1 6 
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Por bem ou serviço 

Águas Saneamento 

8.784,09€ 4.592,63€ 

 
Outros: 
- Colocação de boca-de-incêndio na Rua do Lazareto em Vila Verde de Ficalho 
 
Obras: 
- Reparação de parede e linha de água na Rua do Chafariz (583,79€ - mão de obra); 
- Rede pluvial na Rua Dr. António Sérgio em Pias (658,05€ - mão de obra); 
- Parque de Campismo de Serpa.  
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Setor de Ambiente e Serviços Urbanos 
 
 

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

 
Número de Pedidos 

 
Números de Alvarás 

6 3 
 
 
 

2. Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 
Número de Pedidos 

 
Números de pareceres 

12 1 
 
 
 

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

Processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas 
Freguesias 

 
0 

 
 
 

4. Gestão da limpeza de equipamentos Municipais  

 
Número de Reclamações 

0 
 
 
 

5. Gestão da limpeza urbana 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. Gestão da recolha de RSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Número de Reclamações 

0 

 
Tipologia de resíduos 

 

 
Quantidades entregues (t) 

20 03 01 
 (Indiferenciados) 

 
462,080 

20 03 07 
 (Monstros domésticos) 

 
3,880 
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7. Gestão de resíduos - Parque de Máquinas 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades entregues (t) 

 
- 

 
Contabilizados anualmente 

 
 
 

8. Recolha de resíduos nas freguesias* 

 
Tipologia de resíduos 

 
Freguesia/Local 

 
Quantidades entregues 

 
0 
 

 
0 

 
0 
 

*No momento da entrega do relatório, as faturas das Freguesias ainda não tinham dado entrada 
 

 
9. Limpeza de parques de deposição temporária 

 
Tipologia de resíduos 

 
Quantidades Entregues 

 
0 

 
0 

 
 
 

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

 
Mensal 

 
1 

 
 
11. Limpeza do recinto da feira 

 
Mercado Mensal 

 
27-03-2019 

 
 
12. Lavagem de contentores 

 
Número de contentores lavados 

 

Contentores 
Superfície 

Contentores 
Subterrâneos 

0 0 

 
 
13. Lavagem da Praça da Republica 

 
Lavagem da Praça 

 
0 

 
14. Operação de desbaratização e desratização  

 
Desbaratização/desratização 

 
0 

 
0 
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15. Operações de Deservagem/Monda Química 

 
Deservagem/Monda química 

 

 
Monda térmica 

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

 
Número de pombos capturados 

 
0 
 

 
17. Outras Atividades 

 

- Reforço de limpeza de equipamentos para eventos e acolhimento 
- Apoio a pedidos internos 
- Corte de ervas; recolha de folhas e ramos 
 

Espaços Verdes 
 

Limpeza de árvores 

LOCAL  

Serpa 
Castelo, largo do Salvador, Rua Fonte do Hortezim, Avenida da Paz, Rua José Pardal 

Romão, Parque de Campismo 

Vales Mortos Limpeza de árvores na localidade 

Santa Iria Limpeza de árvores na localidade 

Vale de Vargo Limpeza de árvores na localidade 

A-do-Pinto Limpeza de árvores na localidade 
 

 
Manutenção de espaços verdes 

LOCAL  

Serpa 

Escola Abade Côrrea da Serra, Castelo, Rua do Matadouro, Rua Manuel Bentes, Rua 
Manuel Graça Afreixo, Rua Eira de São Pedro, Escola do Forte, Rua Dr. Luís Sá Bairro 
de São Francisco, Estrada da Circunvalação, Rua Manuel José Pardal Romão, Rua da 

Abegoaria 

Pias Espaços verdes na freguesia 

Vila Verde de 
Ficalho 

Espaços verdes na freguesia 

A-do-Pinto Espaços verdes na localidade 

 

 

JARDIM MUNICIPAL Manutenção do espaço 

VIVEIRO MUNICIPAL Manutenção do espaço 
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OUTRAS ATIVIDADES:  
- Manutenção de canteiros no Jardim-de-infância de Vila Verde de Ficalho 
- Manutenção e plantação de espaços verdes no Parque de Campismo 
- Manutenção dos espaços verdes da Piscina Coberta; 
- Manutenção dos espaços verdes da Piscina Descoberta; 
- Plantação de árvores no Centro de Saúde; 
- Cedência de dois Áceres para a Biblioteca Municipal; 
- Apoio à Santa Casa da Misericórdia; 
- Cedência de árvores às Escolas de A-do-Pinto, Brinches e Escola Profissional de Agricultura; 
- Apoio a pedidos internos 

 
Cemitério Municipal 

Motivo N.º de ocorrências 

Trasladação 4 

Execução de revestimentos 1 

Aquisição de terrenos 1 

Aluguer de ossário 2 

Troca de alvarás 1 

Pedido de informações 1 
 

Mercado Municipal 

Valor da Fatura N.º de feirantes 

64,00€ 32 
 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
 
AÇÃO SOCIAL 
Academia Sénior 
A Academia Sénior durante este mês desenvolveu a seguinte atividade: 
Dia 01 – Baile de Carnaval – Com trabalhos executados nas aulas de costura, pintura e artes plásticas 
Dia 08 – Comemorações do Dia da Mulher – Foram realizadas várias atividades para assinalar a data: 

- Vales Mortos – Dia de Beleza, em articulação com a ação de estética e cabeleireiras do I.E.F.P. 
- Serpa – Inauguração na Casa do cante da exposição “Beleza no Feminino”, um ensaio fotográfico de Fabrice 
Ziegler onde se procurou valorizar a identidade e a autoestima da mulher, resgatando a autoconfiança com a sua 
própria imagem. 
- Sala Polivalente Academia – “Memórias de Mulheres” testemunhos vivenciados por alunos da academia. 
Trabalho realizado nas aulas de português e teatro com a professora Maria João Brasão. 
- “A força da Palavra” palavras sentidas e ditas pelos alunos. Trabalho realizado nas aulas de Escrita Criativa com 
a professora Isabel Estevens. 

Dia 19 – Participação dos alunos no Dia Mundial do Artesão.  
Dia 19 – Palestra a cargo da farmácia Serpa Jardim sobre a temática “Alergias” 
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Dia 20 – Dia Mundial da Poesia – Trabalho apresentado pelos alunos de português e teatro, em articulação com a dança 
através da participação especial da bailarina Bárbara Faustino. 
Dia 27 - Resultante da parceria entre a prof. da disciplina Saúde e Bem-estar, Enfª Emília Palma e a Higienista Oral Micaela 
Martins, foi realizada uma palestra sobre “saúde da boca como preservá-la”. Em debate estiveram vários temas com o 
objetivo de promover a saúde oral ao longo dos anos, nomeadamente: 
- Preservação E Higienização dos dentes naturais 
- Preservação E Higienização das próteses dentárias 
- Hábitos favoráveis e prejudiciais para a saúde oral 
- Doenças orais 
 
Loja Social de Serpa 
Neste mês foram feitos 34 atendimentos e fornecidos 221 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar). 
 
Outros apoios: 
Apoio ao Rastreio do Cancro da Mama a decorrer em todo o concelho de 7 de março a 3 de maio, pela Liga Portuguesa 
contra o cancro. 
O apoio atribuído foi o seguinte: 

- Aluguer de viatura de reboque para transporte da Unidade Móvel de Rastreio entre as freguesias do concelho; 
- Apoio à instalação da unidade móvel nas várias freguesias, com canalizador e eletricista. 

 
EDUCAÇÃO 
Ação Social Escolar 
Componente de Apoio à Família – Pré-escolar  
No mês de março beneficiaram deste programa: 

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

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

52 crianças 
786 refeições 

10 crianças 
187 refeições 

37 crianças 
563 refeições 

21 crianças 
322 refeições 

17 crianças 
214 refeições 

Prolongamento 
Horário 

58 crianças 11 crianças 33 crianças 23  crianças 17 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 3605,08 € 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* 

1320,48 € 314,16 €  945,84 € 540,96 € 483,64 € 

* 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 março, 
a autarquia teve um custo de 3525,82 € distribuído da seguinte forma: 

 
 
 
 
 

 

Auxílios económicos – Alunos do 1-º Ciclo 
No mês de março, face aos pedidos que deram entrada na Autarquia, foram alterados os seguintes auxílios económicos: 
Reunião de Câmara de 20/03/2019 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

1429,68 € 
1581 refeições 

290,70 € 
306 refeições 

982,64 € 
863 refeições 

822,80 € 
747 refeições 
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Alteração de escalão (face ao reposicionamento do escalão do Abono de Família pela Segurança Social) 
Agrupamento n.º 1 de Escolas de Serpa:  
Escalão A – 2 Alunos – alteração do escalão B para o A; 
 
Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 16,00€ para material escolar - ano 
Ao escalão B corresponde uma despesa de 0.95€ por refeições e 8.00€ para material escolar - ano 

 
Transporte escolar 
Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 320 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: 20.400€ 
 Viaturas de aluguer: 6.403,43€ 

 
 
OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
V Fórum Jovem - 26 a 29 de março 
A iniciativa inclui 3 dias com objetivos distintos e teve a seguinte programação: 
Dia 26 de março - 10h05-11h35 – Ação na Escola Secundária de Serpa realizada pelo IPBeja:  Projeto “Juntos… Em Casa e 
Fora de Casa” e Palestra “Os novos desafios do regadio no Alentejo”. Foi feita a divulgação das ofertas formativas e 
oportunidades de ensino superior para os jovens do concelho, sensibilizando, ainda, para as questões da agricultura devido 
à sua importância no sector económico da região, uma vez que apresenta grande empregabilidade e desafios. 
 
Dias 28 e 29 março - No segundo e terceiro dia, pretendeu-se sensibilizar os jovens, docentes e famílias para a temática da 
internet e da forma como os jovens se aproximam do digital com riscos e desafios que aí advêm. 
 
Foram realizadas as seguintes ações: 
28 março: 

 Segurança na internet: Bullying, Cyberbullying e outras situações de risco: Fica ligado/a! 
Orador: Rui Gonçalo Espadeiro formador do Centro de Sensibilização SeguraNet projeto da Direção-Geral da 
Educação/Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas. Professor no Centro de Competência TIC da Universidade de 
Évora.  
11h00 – 12h30 Local: Escola Abade Correia da Serra – Serpa  
14h45 – 16h15 Local: Escola Básica de Pias 
 Internet e Sexualidade, desafios na era digital 
Oradora: Vânia Beliz, técnica a Câmara Municipal de Serpa 
10h05 – 11h35 Local: Escola Básica de Vila Nova de São Bento 
14h00 – 15h30 Local: Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa  

29 de março 
 Internet e Sexualidade, desafios na era digital 
 Oradora: Vânia Beliz, técnica a Câmara Municipal de Serpa 
10h05 – 11h35 Local: Escola Secundária de Serpa 
 Cidadania Digital - Uso responsável e apropriado da tecnologia pelos jovens - Formação Creditada (3h) para o 

corpo docente do Concelho de Serpa 
Formador: Rui Pestana Formador do CFAE- Centro de Formação de Associação de Escolas das Margens do Guadiana, 
Beja 
Local: Escola Abade Correia da Serra, Serpa - Sala TIC. 

 
 
Plano Municipal de Combate ao Insucesso escolar no Concelho de Serpa - Plano Municipal de Visitas de Estudo 
No âmbito do referido plano foram realizadas neste mês, com autocarro de aluguer, conforme contratação pública, as 
seguintes viagens de estudo: 
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 Data Escola/turma Destino 

Agrupamento Escola nº 1 Serpa 08-03 1º Ciclo de Serpa Lisboa – Politeama e 
Oceanário 

13-03 EB Pias e EB 2,3 Abade Correia da Serra 
(Turmas de 5º ano) 

Mértola 

15-03 Pré-Escolar de Serpa Centro de Ciência Viva do 
Lousal 

15-03 Pré-Escolar e 1º ciclo de Brinches Serpa – Biblioteca 
Municipal 

18-03 EB Pias e EB 2,3 Abade Correia da Serra 
(Turmas do 6º ano) 

Mafra - Tapada 

22-03 1º Ciclo de Serpa Lisboa – Kidzânia 

28-03 1º Ciclo Pias Lisboa - Polietama 

29-03 Pré-Escolar e 1º ciclo de Vale de Vargo Lisboa – Polietamea e 
Planetário 

29-03 EB 2,3 Abade Correia da Serra 
(Turmas do 5º ano) 

Lisboa – Teatro Arrufe e 
Parque das Nações 

Agrupamento Escola nº 2 Serpa 15-03 EB 2,3 Vila Nova S. bento (turmas do 5º 
ano) 

Lisboa - Oceanário 

22-03 Pré-Escolar de Vila Noiva S. bento e de 
A-do-Pinto 

Lisboa - Politeama 

22-03 1ºCiclo de Vila Nova de S. Bento 
(Turmas A e B) 

Lisboa Politeama 

28-03 1ºCiclo de Vila Nova de S. Bento 
(Turmas C e D)) 

Lisboa Politeama 

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de 
Serpa 

20-03 Turma TPA Odemira - Vitacress 

21-03 Turma TPA e TVV Borba 

 
 
Apoio com transporte (autocarro camarário ou carrinhas) extra Plano Municipal de Visitas de Estudo  
Dia 08/03 – Transporte de 2 turmas de Vila Nova de S. Bento para assistirem a sessões de cinema no Cine Teatro Municipal 
de Serpa, no âmbito do Projeto “Filhos de Lumiére”. 

Dia 29/03 - Transporte de alunos e docentes até ao aeroporto de Lisboa para realização e viagem de estudo a Amesterdão; 

 
Gestão e manutenção e edifícios escolares 
Aquisição e montagem de termoacumulador no Pré-Escolar de Pias, com um custo de 230,01€. 
 
Conselhos Gerais das Escolas 
Os representantes da Autarquia designados para os Conselhos Gerais participaram nas seguintes reuniões: 
14/03 - Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº1 de Serpa, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 1 – Orçamento Participativo – Nomeação de Comissão Eleitoral; 
 2 – Apreciação do Relatório Periódico do Plano Anual de Atividades; 
29/03 – Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 1 – Reporte pelo Diretor da situação da Escola, nos domínios pedagógicos e financeiros; 
 2 – Aprovar o Relatório da Conta de Gerência de 2018 de 2018; 
 3 – Apreciar o Relatório periódico do Plano Anual de Atividades; 
 4 – Aprovar o mapa de Faltas do Diretor. 
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Rede Intermunicipal de Educação - CIMBAL 
14/03 – Participação na reunião da Rede Intermunicipal de Educação que se realizou nas instalações da CIMBAL, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
 1 – Discussão e definição do Plano de Atividades para 2019; 
 2- Apresentação de duas entidades da região que desenvolveram projetos na área da educação; 

3 – Reflexão sobre a Rede de Ofertas Profissionalizantes no Baixo Alentejo: Ano letivo 2019/2010 coma presença 
dos Diretores dos Agrupamentos de Escolas da região. 

 
Apoio ao Programa Eco-Escolas  
- Apoio às comemorações do Dia Mundial da Árvore, com a cedência de árvores para plantação às escolas que efetuaram 
pedido: Brinches, A-do-Pinto e Escola Profissional de Serpa; 
- Cedência de materiais (1 pá, 2 sachos, 1 enxada e 1 ancinho) à EB de A-do-Pinto; 
- Participação de 3 turmas (uma da EB 2,3 Abade Correia da Serra, uma da Escola Secundária de Serpe e uma da Escola 
Profissional Serpa) no Projeto Floresta Comum, uma iniciativa dinamizada pela Autarquia no dia da Árvore, com a plantação 
de sobreiros e outras espécies autóctones para florestação do Parque 2 de materiais.  
 
Projeto Cante nas Escolas 
Participação dos alunos de Vale de Vargo na sessão de abertura da Feira do Queijo, em Vale de Vargo, no dia 15 de março. 
 
 

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 
 
 

BIBLOTECA  

EXPOSIÇÃO ”Corre para trás” – de Ana Meireles – de 2 a 30 de março, Sala polivalente  
N.º de participantes: 210 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
Ana Maria Meireles é pós Graduada em Gestão de Projetos Culturais e tem Licenciaturas em Gestão e Administração 
de Empresas e também em Ciências da Educação. 
Foi professora do Ensino Secundário e Formadora em diferentes Centros de Formação de Escolas  do País,  bem 
como  do Instituto de Emprego e Formação Profissional.  Neste momento desempenha o cargo de Programadora 
Cultural e Curadora da Fábrica das Histórias – Casa Jaime Umbelino, espaço cultural pertencente ao Município de 
Torres Vedras. 
Tem publicado, para além dos livros escolares e na área da formação de professores, nomeadamente em Ciências 
da Educação e Escrita Criativa, mais de duas dezenas de livros para a infância, alguns dos quais mereceram 
reconhecimento público com atribuição de vários prémios literários como: Prémio Adolfo Simões Muller, atribuído 
pelo Instituto Português do Livro e da Leitura para o livro “Os Cães Desaparecidos”; O Prémio Matilde Rosa Araújo 
– Cidade do Montijo para o livro “Tenho um cão debaixo da cama; Nomeação para a Lista de Honra do IBBY 
(International Board on Books for Young People) com o Livro “Guardei as Lágrimas no Bolso”; UNESCO Prize for 
Children and Young People Literature in Service of Tolerance com o Livro “Baunilha e Chocolate”. 
Foi colaboradora em revistas de educação e de literatura, escreveu várias peças de teatro levadas a cena e fez ainda 
o guião cinematográfico do filme de Cláudio Sá “O Senhor Jaime”. 
 
 
OFICINA de Ana Meireles – de 2 março, sala do conto 
N.º de participantes: 15/18 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 

 
As Oficinas de expressão plástica para maiores de 6 anos, são oficinas criativas, centradas no FAZER de forma 
intuitiva, no DESCOBRIR, no INVENTAR, no EXPERIMENTAR. Não se pretende ensinar técnicas mas sim despertar 
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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. 
A 2 de Março realizou-se a oficina de expressão plástica integrada na exposição “Correr para trás” de Ana Meirelles. 
Foi feita uma primeira apresentação da exposição “Correr para trás” que como o nome indica é uma retrospetiva 
até à infância construída por memórias e seguiu-se uma pequena oficina com construção de animais articulados. 

 
“CONTARELOS” – 6, 13, 20 e 27 de março, 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.  
N.º de participações: 2 
Divulgação: SICI- agenda cultural 
 
“CONTARELOS _ itinerâncias – 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de março - CAF PIAS, CAF VILA VERDE DE FICALHO, CAF VALES 
MORTOS 
 
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 itinerantes de mediação de leitura, nas quais 
se deslocam técnicos da biblioteca junto das crianças que frequentam o prolongamento de horário pré-escolar em 
cinco localidades do concelho: Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa, Vila Nova de São Bento.  
N.º de participações: 111 
Divulgação: Interna  
 
“CÁ DENTRO” – 16 de março, Sala de Conto – Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
 
 Num mundo em que vivemos para fora rodeados de cada vez mais estímulos, precisamos de parar, sentir, silenciar 
e observar, para podermos contactar com o que temos Cá Dentro. Vamos descobrir o que é meditar e experimentar 
alguns exercícios que estimulam a nossa atenção, foco e concentração. 
N.º de participantes: 6 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz 
 
“TERTÚLIA DE PALAVRAS” – 20 de março, Espaço Infantil 
 
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: 20 
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Divulgação: GICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“GOMOS DE TANGERINA” – 23 de março, 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 e a serem construtores ativos de novas constelações narrativas.  
N.º de participantes: 10 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz 
 
“OH!” – Sessão para bebés e pais - 30 de março, 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: 5 
Divulgação: SICI – Agenda Cultural, Publicitação digital e cartaz. 
 
“TAMBÉM QUERO… LER” – mês de março - Agrupamentos de Escolas N.º 1 e Nº 2 de Serpa (ensino pré-escolar), A-
do–Pinto, Brinches, Pias, Serpa, Vale Vargo, Vales Mortos, Vila Nova De São Bento, Vila Verde De Ficalho 
 
O objetivo deste programa é oferecer às crianças em idade pré-escolar principalmente as distantes da sede de 
concelho, que não tem a oportunidade de se deslocarem aos serviços do edifício da Biblioteca, a possibilidade de 
estarem em contato com o que de melhor se produz em termos de livro- álbum infantil. Pretende-se apoiar e 
consolidar as aprendizagens de crianças em idade pré-escolar através do contacto permanente com os livros-álbum 
para a infância. A estratégia do programa “Também quero...ler!”, passa essencialmente por assumir que na base de 
toda a aprendizagem está a emoção. É essa a chave que ativa o interesse e adesão à vida. A criança aprende quando 
o seu interesse é suscitado afetivamente…aprende com as atividades que a emocionam Condições que mais tarde, 
a prática escolar, muitas vezes refém de uma organização muito centrada no. ensinar, no classificar e no distinguir, 
não proporciona. A criança só adere emocionalmente quando observa que o mediador se diverte com o que está a 
apresentar. Ao observá-lo a criança tende a fixar-se no que está a acontecer nas sessões e a querer contribuir e 
participar: “- também quero brincar a isso! Também quero…ler” 
Num primeiro momento os livros serão mediados e a imaginação desafiada pelas histórias que observam e escutam 
para lhes captar a curiosidade e incentivar o discurso livre e participativo. As crianças dialogarão sobre as situações 
observadas no livro álbum e procurarão definir, nas suas palavras, qual o problema/tema em presença. Num 
segundo momento, com a colaboração do mediador irão explorar, através de vertentes expressivas (recriação 
dramática, expressão plástica, danças, movimento e jogos) as soluções por eles propostas. 
Em todas as sessões procura-se suscitar a participação ativa das crianças, que podem interromper, observar, cantar, 
rir-se, dançar, brincar e ser. Performances interativas com os alunos do pré-escolar, através da dramatização, do 
movimento criativo, da improvisação com objetos, da mimica, da música, da dança, da imagem. Brincar o livro! O 
presente Programa faz parte da Candidatura do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar 
N.º de participantes: 668 
N.º de sessões: 56 
 
 

 CULTURA E PATRIMÓNIO 
 

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
Para a assinalar o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, sexta-feira, realizou-se a iniciativa Sunset Dia da 
Mulher, no espaço Lounge do Jardim (Jardim Municipal de Serpa). Na ocasião foi distribuído material evocativo da 
data e exibida uma apresentação multimédia sobre os grandes marcos históricos que levaram à oficialização das 
comemorações do Dia internacional da Mulher. A tarde foi animada com a presença da DJ Lady F.  
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ROTA DO CANTE . FESTAS DO CONCELHO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 
As Festas do Concelho em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe vão integrar, este ano na sua programação, uma 
Rota do Cante, à semelhança do que ocorreu no CanteFest. A Rota do Cante terá lugar no dia 20 de abril, Sábado 
de Aleluia, das 15h00 às 19h00, pela cidade de Serpa. Procedeu-se aos contactos com os grupos corais do concelho 
e grupos convidados através da Casa do Cante e foi feito convite aos estabelecimentos do setor da restauração e 
similares de Serpa, em parceria com o CADES.  
Por fim foi elaborada uma proposta de Rota do Cante com todos os grupos e estabelecimento aderentes, que 
mereceu a aprovação superior a 29.03. 
 
COMEMORAÇÕES DO 45.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 
Desenvolvimento da programação para as comemorações do 25 de Abril para Serpa. 
 
MERCADINHOS 
Primeira edição a decorrer durante o período das Festas do Concelho em Honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe/Páscoa, no dia 20 de abril, Sábado de Aleluia, no Largo dos Santos Próculo e Hilarião, no período das 
09h00 às 16h00. Elaboração de convite aos artesãos do concelho de Serpa, numa parceria com o Gabinete de 
Apoio ao Movimento Associativo, Juventude e Desporto. 

 
INCENTIVOS À REABILITAÇÃO URBANA 
 
- Publicação e divulgação no DR e site da CMS da aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, e 
nessa sequência, da Operação de Reabilitação Urbana sistemática (ORU) a executar na Área de Reabilitação 
Urbana (ARU) do Centro Histórico de Serpa; 
- Criação de condições organizacionais internas para gestão de Operações de Reabilitação Urbana, nomeadamente 
o Desenho de Procedimentos, alocando responsabilidades nas tarefas-chave aos diferentes serviços municipais, 
relacionadas com as seguintes atividades nucleares – Coordenação geral; Comunicação e divulgação; 
Atendimento; Conhecimento do parque edificado; Aplicação de ações de penalização; Atribuição de benefícios. 
 
REGULAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE COLOCAÇÃO DE FLOREIRAS NO LARGO JORGE DE MELLO, EM 
SERPA 
 
- Foi elaborada uma proposta desenhada e foram fundamentadas as opções ao nível de modelo, dimensionamento 
e localização das floreiras, tendo como objetivo controlar o estacionamento abusivo no espaço de charneira entre 
o Largo Jorge de Mello e a Praça da República, dado que os carros estacionam sem critério, não passa uma cadeira 
de rodas e há um evidente prejuízo na fruição visual desta área central do conjunto classificado de interesse 
público. 
 
PROJETOS DE DESENHO URBANO PARA REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS (RUA DAS PORTAS DE BEJA, RUA 
DOS FIDALGOS, LARGO DO SALVADOR/LARGO 5 DE OUTUBRO) 
 
Reuniões internas com técnicos de outras unidades orgânicas (DMOM e DASU) para análise das propostas 
apresentadas pela equipa externa (procedimento CPR 56/2018 - empresa MPT Mobilidade), visando sobretudo: 
pontos de ligação aos materiais e estereotomias existentes; integração das Ilhas de Resíduos na solução do Largo 
do Salvador; avaliação dos circuitos possíveis na zona extra-muralhas, em face da dimensão do carro a utilizar para 
a recolha dos resíduos depositados nas Ilhas, bem como os raios de ação de acordo com os volumes 
existentes/previstos, fatores de decisão no dimensionamento das faixas de rodagem dos espaços urbanos a 
intervencionar. 
 
CENTRO INTERPRETATIVO DO CANTE ALENTEJANO 
 
Análise com os restantes elementos do júri das propostas no procedimento CPR 1/2019 "Empreitada de 
Reabilitação e Reforço Estrutural de Edifícios na Rua dos Quarteis, nºs 30 e 34 em Serpa"; 
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CANDIDATURA "SERPA ACESSÍVEL" 
 
Sistematização e organização das pastas digital e física da candidatura aprovada em janeiro 2019 e que incide 
sobre 2 equipamentos: Museu Municipal de Arqueologia e Casa do Cante, para implementação de ações de 
melhoria no âmbito da acessibilidade (áreas de descanso, legendagem, sinalética, site,…). 

 
 
DIA MUNDIAL DO ARTESÃO 2019 
Execução do projeto e avaliação do mesmo. Esta iniciativa cultural está inserida no Plano de Atividades da Câmara 
Municipal, e foi concretizada no dia 19 de março, na alcáçova do castelo de Serpa sob o tema: “A Arte da Cantaria”. 
O evento teve a participação especial de canteiros na vertente de escultura, e mostra exemplificada da calçada 
portuguesa. Contou com a presença de cerca de trezentas pessoas, envolvendo a comunidade escolar de Serpa e 
IPSS do concelho. 
 
 CORTEJO HISTÓRICO E ETNGRÁFICO 
Preparativos para o cortejo 2019 – (reuniões, composição e identificação de trajes, contatos com figurantes).  
 
NÚCLEO DE TRAJES 
Monitorização de trajes solicitados ao município: cedências e receção dos mesmos. Ex: os trajes cedidos à Câmara 
Municipal da Cuba, que ocorreram no âmbito da iniciativa cultural: “Vila Ruiva Medieval”.  
 
 
ARQUEOLOGIA 
 
RUBRICA “PEÇA DO MÊS” 
Apoio à elaboração de conteúdos da rubrica “Peça do mês” – abril para o “Serpa Informação”. 
 
PARECERES TÉCNICOS  
Elaboração de pareceres técnicos de arqueologia no âmbito do enquadramento em PDM. 
 
PROJETOS 
Desenvolvimento do projeto Território Hospitalário (Serpa, Moura, Aroche, Aracena): 
- Participação em reunião de coordenação em Aracena 
- Organização de visita a Aroche e Aracena; 
- Organização de programa de visita das comunidades de Aroche e Aracena a Serpa; 
- Organização da conferência “Os primeiros senhores de Serpa – um rei, um infante, os hospitalários (1230-1248)”;  
- Produção de conteúdos para folheto de divulgação. 
 
REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO 
Participação em visita técnica aos Museus de Beja. 
Elaboração de programa de visita técnica aos Museus de Serpa.  
Organização do IV Encontro da Rede de Museus do Baixo Alentejo. 
Apresentação da comunicação “Museu, Território e Comunidades. O Museu Municipal de Arqueologia de Serpa” 
no IV Encontro da Rede de Museus do Baixo Alentejo. 
 
COLÓQUIOS 
Organização do colóquio “Azeite: património alimentar milenar” no âmbito da 13ª Feira do Azeite de Vale de 
Vargo. 
Apresentação da comunicação “Serpa, Roma, Oliveiras e Azeite. Vestígios rurais romanos no território de Serpa” 
no âmbito do colóquio “Azeite: património alimentar milenar” na 13ª Feira do Azeite de Vale de Vargo.  
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MUSEU DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 
Organização das iniciativas do 3º Aniversário da Reabertura do Museu Municipal de Arqueologia: 
- Visitas pedagógicas no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família – Prolongamento de Horário – 
Grupos de Pré-escolar de Serpa; 
- Apresentação do projeto de Serviços Educativos do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa; 
- Montagem e inauguração da exposição “Colocar a história na gaveta”; 
- Visita guiada “Histórias de cacos, pedras e gentes”.  
Apoio à organização do Dia Internacional do Artesão. Visitas guiadas ao Museu Municipal de Arqueologia.  
Organização de visita pedagógica no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família – Prolongamento de 
horário – dos Grupos de Pré-escolar de Serpa (Pias).  
Organização de doações de materiais arqueológicos.  
Resolução de correções e avarias no Museu Municipal de Arqueologia.  
 
DIVULGAÇÃO  
Redação de notas de imprensa e textos de divulgação sobre património histórico: 
- IV Encontro da Rede de Museus do Baixo Alentejo; 
- 3º Aniversário  da Reabertura do Museu Municipal de Arqueologia;  
- “Fazer com tod@s. Jornadas de Arqueologia e Museologia Comunitárias”  
 
TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 
Elaboração de Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos para acompanhamento arqueológico no âmbito 
do projeto de requalificação do Museu Municipal de Etnografia.  
 
 
DADOS ESTATÍSTICOS BIBLIOTECA 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    17 

DVD-Vídeo    82 

Monografias  245 

Total  344 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     55 

7-9 anos     29 

10-12 anos      38 

13-16 anos     15 

17-20 anos     17 

21-35 anos     41 

36-50 anos     66 

51-65 anos     58 

> 66 anos     25 

Total    344 

Total de empréstimos fornecidos ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 11 

Total de empréstimos solicitados ao EIB (Rede de 
bibliotecas) 

 3 
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DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO, MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASA DO CANTE 

 

CASTELO 

Portugueses 1970 

Estrangeiros 1010 

Total 2980 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 

Portugueses 884 

Estrangeiros 447 

Total 1331 

 

 
 

CASA DO CANTE  
 

 Contactos com todos os grupos corais do concelho de preparação da Rota do Cante, a realizar no mês de abril.  

Este projeto é integrado pelos Grupos Corais do Concelho que a partir da sua vontade, foi por eles disponibilizado 

um ensaio mensal que decorre na sua sede.  

Estes momentos de Cante são agendados mensalmente e qualquer pessoa que tenha interesse ou curiosidade 

poderá assistir. A Casa do Cante divulga na sua página do Facebook a oferta mensal de cada grupo, no primeiro 

dia de cada mês e reforça a divulgação da iniciativa no próprio dia. 

 Contacto com os Grupos Corais que irão participar nas Festa do Concelho de Serpa. 

 Contacto com os Grupos Corais que irão participar nas comemorações do 25 de abril em Serpa. 

 Divulgação de iniciativas e espetáculos na página de facebook da Casa do Cante, com a participação de grupos 

corais, num total de 2155 pessoas alcançadas: 

- Cante no Feminino em Alvide com a participação de 6 grupos corais. 

- Feira do Azeite em Vale de Vargo com a participação de 7 grupos corais. 

-   Concerto Patrimónios Imateriais: Andorinhas da minh’alma, no Luxemburgo. 

- 8º Encontro de de Coros Femininos Alentejanos, no Laranjeiro com a participação de 5 grupos Corais  

- Oficina de Cante Alentejano, em A Voz do Operário, Lisboa. 

- Encontro Cante na Margem Sul, no Seixal. 

Total de novos utilizadores inscritos  7 

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

 94310 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas         83 

Total de sessões nos computadores  176 
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- Tarde de Cante Alentejano no Feijó com a participação de 6 grupos corais. 

-  Sabores e Iguarias com Silarcas em Marmelar com a participação de 3 grupos corais. 

- VIII aniversário do Grupo Fora d´Horas de Montemor-o-novo, com a participação de 4 grupos corais. 

- II Encontro de Cante Alentejano em Castelo de Vide , com a participação de 4 grupos corais. 

 

 Auditório da Casa do Cante 

   - Acolhimento da equipa Ryanair BBC. 

 - Acolhimento Evento de libertação de dois linces -Íbéricos no Vale do Guadiana, promovido  pelo ICNF. 

 

 Sala de Exposições da Casa do Cante 

 Exposição Beleza no Feminino 

 

 Visitas à Loja da Casa do Cante 

 A Casa do Cante recebeu em março 349 visitantes. 

 
 
 

APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
Empreitadas: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
6/2019 

Empreitada de 
Requalificação das 

Infraestruturas 
Elétricas do Parque de 

Campismo 

09-04-2019 - 
Electro 

Planície, Ldª 
64.593,25€ 

Contrato nº 18/2019 assinado 
a 11-04-2019. 

Ajuste 
Direto 
5/2019 

Empreitada de Mão-de-
Obra de Calceteiros na 

Requalificação dos 
Espaços Exteriores do 
Parque de Campismo 

de Serpa 

19-03-2019 - 
Asfalto 

Triunfo - 
Calçadas 

Unipessoal, 
Ldª 

18.400,00€ 
Contrato nº 12/2019 assinado 

a 22-03-2019. 

Consulta 
Prévia 
4/2019 

Empreitada de 
Requalificação da Rua 
Jogo dos Paus, em Pias 

  Análise propostas 
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Relativamente aos já abertos e comunicados anteriormente informa-se o seguinte: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

12/2018 

Empreitada de 
Reparação do 

Pavimento Betuminoso 
na EM 522 - 2ª Fase 

27-02-2019 - 
Construções 
JJR & Filhos, 

S. A. 

81.470,93€ 
Contrato nº 11/2019, 

assinado a 19-03-2019. 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

03-04-2019 - 
Calaveiras, 
Unipessoal, 

Ldª 

275.305,50€ 
Aguarda documentos de 

habilitação 

 
Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

31/2019 

Aquisição de Módulos 
Pré-fabricados para 

Balneários 
  

A aguardar resposta ao pedido 
de melhoria de proposta 

Ajuste 
Direto 

29/2019 

Aquisição de Bens e 
Serviços para a 

Reparação de Autocarro 
Volvo B6 

03-04-2019 - 
AutoSueco 
Portugal - 
Veículos 

Pesados, S. A. 

6.096,25€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Concurso 
Público 

Internacio
nal 

28/2019 

Aquisição de Gasóleo 
Simples 

  
Aguarda Proposta até 24-04-

2019 

Consulta 
Prévia 

27/2019 

Aquisição de Produtos 
de Limpeza 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

26/2019 

Aquisição de estudos e 
Projetos para Efeito de 

Apoio à Decisão no 
âmbito da Eficiência 

Energética 

11-04-2019 - 
LGS 

Consultoria, 
Ldª 

11.600,00€ 
Aguarda Documentos de 

habilitação 

Ajuste 
Direto 

25/2019 

Aquisição de Módulo 
Pré-Fabricado para 

Parque de Campismo 

16-03-2019 - 
Serralharia 

Carvalho, Ldª 
5.100,00€ 

Concluído no 
Aprovisionamento 

Concurso 
Público 

Internacio
nal 

24/2019 

Fornecimento de Energia 
Elétrica em Mercado 

Livre 
  

Aguarda Propostas até 28-04-
2019 
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Ajuste 
Direto 

23/2019 

Aquisição de Viatura 
Usada para a Secção do 

Estaleiro Municipal e 
Logística 

20-03-2019 - 
F.I.H. - 

Automecânic
a, Ldª 

16.000,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Consulta 
Prévia 

22/2019 

Aquisição de serviços 
para Mediação de 

Seguros 

21-03-2019 - 
Ponto Seguro 

- Mediação 
de Seguros, 

Ldª 

(Benefício 
Económico 
35.000€) 

Contrato nº 13/2019, assinado 
a 27-03-2019 

 

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 

20/2019 

Locação, Montagem e 
Desmontagem de 

Iluminação Decorativa 
para as Festas em Honra 

de Nª. Srª. De 
Guadalupe e Natal 2019 

26-03-2019 - 
Parabolsom - 

Produções 
Audiovisuais, 

Ldª 

20.900,00€ 
Contrato nº 16/2019, assinado 

a 03-04-2019 

Consulta 
Prévia 

18/2019 

Aquisição de Projeto de 
Conceção, Produção e 

Implementação do 
Centro Interpretativo do 

Queijo de Serpa 

19-03-2019 - 
[A] Ainda 

Arquitetura, 
Ldª 

49.900,00€ 
Contrato nº 17/2019, assinado 

a 10-04-2019 

Consulta 
Prévia 

15/2019 

Aquisição de Espetáculos 
de Pirotecnia para as 

Festas em Honra de Nª. 
Srª de Guadalupe e 

Comemorações do 25 de 
Abril 

15-03-2019 - 
Henrique 
Costa & 

Filhos, Ldª 

71.985,00€ 
Contrato nº 14/2019, assinado 

a 29-03-2019 

Consulta 
Prévia 

14/2019 

Aquisição de Serviços 
para a Revisão do Plano 
de Urbanização de Serpa 

e Elaboração do 
Relatório de Estado do 

Ordenamento do 
Território (REOT) 

28-03-2019 - 
Quaternaire 

Portugal - 
Consultoria 

para o 
Desenvolvim

ento, S. A. 

28.500,00€ 
Contrato nº 15/2019, assinado 

a 02-04-2019 

Consulta 
Prévia 

12/2019 

Aquisição de Lagetas de 
Betão 

20-02-2019 - 
Francisco 
Póvoa & 

Helena, Ldª 

11.440,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

36/2018 

Aquisição de Fundo 
Documental para a 

Biblioteca 
  Em apreciação  
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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 
 

Edições regulares produzidas pelo SICI: 

 Boletim Municipal: Serpa Informação (mensal) 

 Agenda Cultural e Desportiva (mensal) 

 Mupis da cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação) 

 Notas de Imprensa 

 Comunicados 

 Newsletters 
 

Serpa informação n.º 171 e agenda cultural abril 2019 

 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  

 Mupis agenda c/ impressão plotter  

 Cartaz Gomos de Tangerina 

 Cartaz OH! 

 Cartaz Mindfulness Cá Dentro 

 Cartaz Tertúlia de Palavras 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

Dia Internacional da Mulher 

 Alteração do voucher e impressão  
 

Dia Mundial do Artesão 

 Cartaz 

 Folheto 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
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 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 

 

3.º Aniversário da Reabertura do Museu de Arqueologia 

 Cartaz 

 Mupi 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
4.º Encontro da Rede dos Museus do Baixo Alentejo 

 Cartaz 

 Flyer 

 Tela de Oradores 

 Certificados 

 Convite 

 Mupi 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
25 de Abril 

 Criação de imagem 

 Paginação da letra “Grândola Vila Morena” Flyer 

 Tela de rua  

 Bonés 

 Cartaz 

 Banner site 

 Banner facebook 

 Mupis + impressão em plotter 

 Cartazes por freguesia 

 Flyer Sábados de abril 

 Cartazes Sábados de Abril 

 Distribuição de cartazes e flyer 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 

Rota do Cante 

 Proposta para cartaz  
 
Mercadinho da Praça 

 Proposta para cartaz 
 
Feira do Queijo do Alentejo 

 Certificados júri 

 Selos prémios concurso “Melhor Queijo da Feira…” para aplicação no produto 
 
Rota do Cante – Casa do Cante 

 flyer com programação 
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Desporto 

 Cartaz da Escalada de S. Gens Cartaz 

 Rotulo garrafa de vinho 

 Cartaz do Torneio das freguesias em Atletismo  

 Fit Sénior: design lenços 

 Cartaz e senhas de refeição da atividade “Vamos conhecer o concelho…a pé” 

 Fotografias de posições para folheto e cartaz 

 Tratamento das fotos  

 certificado para o II Torneio das Freguesias 

 Desdobrável e cartaz  

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
Feira do Azeite – Vale de Vargo 

 Paineis expobanner stand do município (1 cortejo, 1 25 de Abril) 

 Flyer com alteração do Workshop 

 Díptico com variedades de azeitona 

 2 posters sobre o azeite + impressão em plotter 

 Faixa para a mesa de Oradores do colóquio 

 Montagem Stand 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
Cortejo Histórico e Etnográfico 

 Cartaz inscrições 

 Banner Site 

 Banner facebook 

 2 Mupis cidade + impressão em plotter 

 T’shirts 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
Mapa Turístico  

 Reunião de trabalho 

 Tratamento do ficheiro do mapa do concelho 
 
 
V Fórum Jovem 

 Imagem 

 Cartaz 

 2 expobanner + impressão plotter 

 Capas formação 

 Distribuição de cartazes 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
Álbum ilustrado 

 Botão para o site  
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 Divulgação online das normas de participação 
 
Flis 

 Impressões maquete cartaz/desdobrável  
 

 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Registo fotográfico do Concelho (Vale de Vargo, Brinches, Mina da Orada e Pias) 

 Registo fotográfico do Aniversário da Reabertura do Museu Municipal de Arqueologia 

 Registo Fotográfico das obras no Concelho e reuniões nas freguesias.   

 Registo Fotográfico de plantação de arvores na escola 

 Registo Fotográfico do V Fórum Jovem (EPDRS e Pias) 

 Registo Fotográfico do Dia Mundial do Artesão em Serpa 

 Acompanhamento da iniciativa “Quando for grande quero ser pai” 

 Acompanhamento da iniciativa do Cades sobre agricultura sustentável 

 Registo fotográfico de limpeza de árvores 

 Acompanhamento da inauguração da exposição “Beleza no Feminino” 

 Acompanhamento da Fan Trip em Serpa e Pias 

 Acompanhamento do sunset dia da mulher 

 Acompanhamento do Torneio de Futsal da Associação Humanitária dos Bombeiros de Serpa 

 Acompanhamento da libertação de dois linces no parque 

 Acompanhamento da inauguração da Feira do Azeite 

 Acompanhamento de sessão do Projeto Interculturalidades no Cades 

 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa 

 Criação de fichas técnicas das espécies de árvores do Jardim Municipal  

 Edição de Textos 

 Edição de Imagens 

 Pesquisa de Conteúdos  

 Carregamento de conteúdos  
 

Notas de Imprensa 

 A 13.ª edição da Feira do Azeite de Vale de Vargo esteve patente nos dias 15 e 17 de março, este certame, 
organizado pela União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com o apoio do Município de 
Serpa, valoriza e promover o azeite, um dos produtos de excelência do concelho.  

 A Câmara Municipal de Serpa assinalou o terceiro aniversário da reabertura do Museu Municipal de Arqueologia 
com um vasto conjunto de iniciativas que decorreram entre os dias 20 a 24 de março.  

 O Auditório do Musibéria em Serpa recebou, no dia 22 de março, o 4.º Encontro da Rede de Museus do Baixo 

Alentejo (RMBA), sob o tema “Museus entre o Turismo e as Comunidades”.  

 A Câmara Municipal de Serpa está a promover uma campanha promocional para dar a conhecer Serpa no mercado 

nacional. Neste sentido foi exibido na RTP1 o vídeo promocional Em Serpa Desperta os Sentidos para divulgar o 

que de melhor o concelho tem para oferecer ao visitante, desde as suas paisagens naturais à sua história, da 

gastronomia à hospitalidade e autenticidade das suas gentes. 

 O concelho de Serpa vai ter instaladas mais 1 130 luminárias LED, durante o ano de 2019, no âmbito do Contrato 
de Concessão e Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, com a EDP. 

 “Raiva”, o filme de Sérgio Tréfaut, cuja produção contou com o apoio da Câmara Municipal de Serpa, venceu quase 

a totalidade das principais categorias nos Prémios Sophia, para que estava nomeado. 
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Comunicados 

 O Executivo da Câmara Municipal reuniu com a União de Freguesias de Salvador e Santa Maria (Serpa) no dia 13 
de março, a que se seguiu uma visita a alguns espaços da cidade.  

 A Câmara Municipal de Serpa informou que no dia 12 de março, devido a trabalhos de substituição de pontos 

de luz no Largo D. Jorge de Melo, a Rua da Barbacã e a Rua do Prior estiveram condicionadas ao trânsito.  

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, no âmbito da higienização de reservatórios no concelho de Serpa, 

realizados pela empresa AGDA (Águas Públicas do Alentejo), foi necessário proceder à interrupção no 

abastecimento em várias localidades do concelho.  

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa reuniu com a Junta de Freguesia de Brinches, no dia 27 de março, 

quarta-feira, a que se seguiu uma visita a alguns espaços da localidade.  

 

Diversos 

 Tratamento de imagens. 

 Placas de sinalização de desvio (obras) + impressão em plotter 

 Pedido de orçamento. 

 Reunião de balanço da Feira do Queijo - CADES 

 Design gráfico: Botão para o site Eleições europeias, Placas espécies para o Jardim Municipal, Folha de sala para a 
exposição Beleza no Feminino, Fitas de identificação e respetivas bolsas 

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

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

hotelaria do concelho. 

 Acompanhamento de desfiles de carnaval no concelho 

 Fotografias do rastreio do Cancro da mama no concelho 
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MUSIBÉRIA  
Relatório de Atividades e Contas de 2018 
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CONTAS 2018 
CULTBÉRIA (Casa do Cante e Musibéria) 
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RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES  
 
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: Agendada audiência de julgamento para dia 29 de maio.  
                                     
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: Concluído. O Município de Serpa foi condenado ao pagamento de 1 137,08€ 

  
Ação Administrativa Especial Processo n.º 389/11.6 BEBJA – Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja  
Autor: Ministério Público 
Assunto: Peticiona a declaração de nulidade das deliberações de Câmara de 16/12/2009 e 27/01/2010 
Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos Serviços do Ministério Público. 
Situação: Decisão em 1ª Instância desfavorável ao Município. interposto Recurso 
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Ação de Processo Comum Ordinário 187/12.0 TBMGD – Tribunal Judicial de Mogadouro 
Autor: Município de Serpa 
Ré: Sociedade Francisco Meirinhos – Construções S.A. 
Assunto: Peticiona a restituição do montante de 43 268,02€, pago indevidamente. 
Situação: Iniciado processo Executivo 
  
Ação de Processo Contencioso Pré-contratual 746/16.1BEBJA 
Autor: Decoverdi – Plantas e Jardins S.A. 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona a nulidade do Despacho que Aprovou o Relatório Final, no âmbito do procedimento de empreitada para 
Reabilitação do Jardim Municipal 
Situação: 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. 
  
Processo de Injunção n.º 128929/6 YIPRT 
Autor: Schmitt – Elevadores, Lda 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona o pagamento de faturas vencidas no montante de 1 074,32€ 
Situação: Contestado. 

 
  
 

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, 18 de abril de 2019 
O Presidente da Câmara Municipal 

 

 
Tomé Alexandre Martins Pires 


