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NOTA INTRODUTÓRIA  
 

No programa global e integrado para o desenvolvimento do concelho que temos vindo a dinamizar são fundamentais as 

intervenções no âmbito da dinamização desportiva e educativa, da intervenção social e inclusão de envelhecimento ativo e de 

cidadania, com programas específicos dirigidos aos vários tipos de necessidades e que permitem criar as melhores condições de 

vida para quem cá vive. Temos bons equipamentos desportivos, bons equipamentos culturais e sociais, muitas e diversificadas 

atividades para todas a população e uma vontade enorme de trabalhar em coletivo e para o coletivo.  

E é com este enquadramento que saliento alguns dos dados que constam neste relatório e que evidenciam a importância dos 

vários programas que desenvolvemos e apoiamos, neste caso traduzidos especificamente pelas estatísticas.  

E os números que temos dão-nos a dimensão da importância que toda esta atividade representa.  

 

A começar pelo trabalho interno, junto dos funcionários do município: em maio foram concretizadas 8 ações de formação em 

Segurança e Saúde Trabalho, que abrangeram 116 funcionários, que incluíram ginástica laboral e que foram dirigidas 

especificamente aos trabalhadores das Divisões de Ambiente Serviços Urbanos e Mobilidade e Obras Municipais. 

No âmbito global da intervenção social, refere-se o Mês Sénior, com atividades em todo o concelho, incluindo os lugares da 

Hortinha, Mina da Orada e Vale do Poço, sendo de destacar que o passeio a Santiago do Cacém contou com 250 participantes e o 

habitual Baile da Pinha teve 220 participantes. 

A 3ª edição da FLIS - Festa do Livro de Serpa, em maio, voltou a ter forte adesão, contando no dia da abertura com 400 crianças 

de todo o concelho. Nos três dias, realizaram-se 39 sessões para um total estimado de mais de 1700 participações. 

Ainda no âmbito das atividades para a comunidade educativa e da promoção do livro e da leitura, refere-se a atividade “também 

quero…ler”, com cerca de 55 sessões num mês e um total de 785 participantes. Os serviços de empréstimo da Biblioteca Municipal 

Abade Correia da Serra tiveram uma utilização de 338 pessoas, em abril. 

O programa Gente em Movimento coloca mensalmente em movimento mais de 350 pessoas. A participação nas aulas de atividade 

física da Componente de Apoio à Família recebeu, em abril, 283 participantes, número que pouco sofre alterações nos restantes 

meses. Os Parques Desportivos e a Piscina tiveram mais de 5 000 utilizações, só em abril. 
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O programa “Vamos conhecer o concelho… a pé” e designadamente a caminhada na Mina da Orada, a 28 de abril, teve 100 

participantes. A ultramaratona BTTSRP160 teve 230 participantes e 106 atletas participaram na XI escalada de S. Gens. 

Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas estes evidenciam claramente, sobretudo no que se refere às atividades 

regulares, já plenamente consolidadas, aquilo que para nós é motivo de grande satisfação: o papel determinante do nosso 

trabalho para o bem-estar e qualidade de vida das populações. Para um concelho com dinâmica e onde é bom viver. 

 

Serpa, 18 de junho de 2019 

 

Tomé Pires, 

Presidente da Câmara 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

- Sala técnica Parque de Maquinas – acompanhamento e configuração do sistema; 

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

- 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; 

- 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; 

- Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol -  acompanhamento do processo de implementação e inicio do processo 

para a renovação de software; 

- Candidatura Serpa Terra Forte - Promoção: acompanhamento da criação gráfica e implementações web; 

- Gestão do parque de comunicações do Município; 

- Gestão do Parque informático do Município; 

- Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços e munícipes; 

- Apoio às escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância do município 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 DE SERPA 

- Gestão dos processos relativos às ZAE de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa; 

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

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

- Informação técnica e de financiamentos disponíveis a empresários e juntas de freguesia (candidaturas Portugal2020 e 

PDR2020 e Fundo Ambiental); 

- 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-  

- Entrega de Vouchers da campanha “Feliz Natal com o Comércio Local - 2018” e procedimento de verificação/ envio de 

faturas referentes à utilização dos vouchers nas lojas aderentes  

- Coordenação da apresentação do Pedido de Apoio “ Bio-região da Margem Esquerda do Guadiana” ao PDR2020; 

- Preparação da visita do presidente da I.N.N.E.R a Serpa no âmbito da Bio-região; 

- Organização de dados relativos ao regadio no concelho de Serpa; 

- Organização dados estatísticos para atualização do diagnóstico social; 

- Organização de informação sobre a produção de queijo para a Divisão de Cultura e Património; 

- Acompanhamento do processo relativo ao Mercado Municipal de Serpa, nomeadamente na preparação do projeto de 

Regulamento e contactos regulares com comerciantes instalados no CADES 
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  Posto de Turismo/Parque de Campismo 

- Acompanhamento do processo de obras no Parque de Campismo 

- Preparação dos documentos com as Regras de funcionamento do Parque de Campismo, atualização de preços e horários 

dos funcionários 

- Acompanhamento da candidatura Parque de Autocaravanismo de Serpa 

- Realização da Fam Trip- no âmbito da candidatura  Serpa Terra Forte – promoção: visita educacional do BENELUX, 

composta por 6 tour operadores, 1 guia e 1 elemento do Turismo de Portugal, sob o tema das tradições alentejanas e um 

Portugal puro. O evento, da responsabilidade da ARPTA (Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo) teve lugar 

na Casa do Cante, dia 4 de abril e contou com uma demonstração do Cante e degustação de produtos do concelho de 

Serpa 

- Preparação e participação na 36ª Ovibeja (de 24 a 28 de abril) através da exposição Serpa Terra Forte e a integração no 

Programa Cultural dos grupos corais femininos – Madrigal de Vila Nova de São Bento e as Ceifeiras de Pias. 

- Foram efetuadas 3 visitas acompanhadas ao Centro Histórico (através do Posto de Turismo e sem considerar a Fam 

trip): dia 5 (viagens Pablo Romero/Sevilha), dia 13 (Associação dos Antigos Empregados do Banco Nacional Ultramarino) 

e dia 26 (Grupo de Montanhismo “Um Par de Botas”, Porto), num total de 143 pessoas. 

- No Posto de Turismo foram ainda atendidos 586 visitantes, dos quais 197 portugueses e 389 estrangeiros (sem contar 

com as visitas guiadas).  

 

PLANOS, PROJETOS E CANDIDATURAS 

- Acompanhamento do processo de candidatura Geoparque do Guadiana 

- Preparação do processo candidatura da operação “Recuperação e Valorização da Ermida de Santa Luzia”; 

- Aprovação da Reprogramação Temporal e Financeira 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 aprovadas 
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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 
Administrativa do 
Município de Serpa 

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

Valorização e 
Qualificação da Rede 
Museológica 
Municipal 

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

Programa de 
Requalificação de 
Infraestruturas 
Educativas Fase I 

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

Programa de 
Requalificação de 
Infraestruturas 
Educativas Fase II 

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

Planos integrados e 
inovadores de 
combate ao 
abandono escolar  

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

 

 



 

Relatório de Atividades | 2019 

Abril e maio 

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

 

 
8 

 

 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
Sector de Desporto 

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 369 pessoas inscritas, 56 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 33 31 2 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 19 18 1 

Vales Mortos 41 35 6 

Pias 34 30 4 

TOTAL 369 313 55 

 
O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 281 

Hidro 325 

Boccia 104 

 

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

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 106 4 26 64 9 7 
Vila Nova S. Bento 35 2 17 48 6 8 
Brinches 67 4 16 30 3 10 
V. V. Ficalho 38 3 12 22 4 6 

Pias 50 4 12 42 4 11 
Vale de Vargo 24 2 12 25 4 6 
Vales Mortos 71 4 17 26 4 7 
A-do-Pinto 11 3 3 4 4 1 
Santa-Iria 24 4 6 15 4 4 
Total 426 30 14 276 42 7 
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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 abril: 
 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

Serpa 40 7 6 

Vila Nova de S. 
Bento 

16 2 8 

Brinches 11 2 6 

Vila Verde de 
Ficalho 

16 3 5 

Pias - -  - 

Vale de Vargo 23 4 6 

Vales Mortos 35 3 12 

A-do-Pinto  - - - 

Santa Iria 11 3 4 

Total 152 24 6 

 

 

COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (CAF) 

Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Vales Mortos l 5.ª feira, Serpa l 6.ª feira, Vila Nova de S. 

Bento) 

Freguesias do concelho 

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

 

Localidade 
Participantes 

Aulas 
Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 232 81 4 20 34,9% 

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

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

Pias 150 69 5 14 46,0% 

V. V. Ficalho 68 43 4 11 63,2% 

Vales Mortos 50 34 5 7 68,0% 

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

Total 596 283 22 13 47,5% 
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Dia Mundial da Atividade Física e da Luta Contra o Cancro 
 
- Sessão de atividade física solidária “Um Dia Pela Vida” 
7 de abril 
 
Pavilhão Municipal do Parque Desportivo de Serpa 
 
O DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA E DA LUTA CONTRA O CANCRO, foram assinalados pelo Município de Serpa, 
no dia 7 de abril, com a realização de uma sessão de atividade física denominada “Um Dia Pela Vida”, solidaria 
para com a Liga Portuguesa Contra o Cancro- Núcleo Sul.    
A sessão inicialmente prevista para o Jardim Municipal de Serpa, foi alterada, devido ao mau tempo, para o 
Pavilhão Municipal do Parque Desportivo de Serpa.   
O evento contou com 24 participantes, no entanto solidarizaram-se com a iniciativa 146 munícipes donde 
resultou uma receita de 740,00 €. 
A verba angariada foi depositada na conta da Liga Portuguesa Contra o Cancro – núcleo regional sul. 
  

 Vamos Conhecer o Concelho a… pé , caminhada  “Mina da Orada” 
28 de Abril 

 
Orada 
No âmbito do programa Municipal de caminhadas “Vamos Conhecer o Concelho a …pé”, e integrada no 
programa das Festas Nossa Senhora dos Prazeres, realizou-se a caminhada na Mina da Orada. 
Participaram cerca de 100 caminhantes. 
A caminhada com um percurso de 9,200 km, teve início junto ao Restaurante “A Cantina” e final na Igreja de 
Nª Sra dos Prazeres. No final foi servido um almoço pela comissão de festas local, para quem se inscreveu, 
com receita integral para a comissão de festas. 
Para além do município, esta atividade contou com o apoio das juntas de freguesia, na divulgação e receção 
de inscrições. 

 

 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

  “TORNEIO DAS FREGUESIAS EM ATLETISMO” 

A Câmara Municipal de Serpa, as Juntas e Uniões de Freguesias, numa parceria com a Associação de Atletismo de Beja, 
levaram efeito a 2ª edição do torneio das freguesias, dando continuidade ao projeto que se iniciou no ano passado e que 
pretende que  seja  uma atividade que abranja todas as crianças e jovens das freguesias do concelho de Serpa, a partir dos 7 
anos de idade, com caracter informal, com atividades atrativas para estes escalões etários, com o objetivo de: 
- Divulgar o Atletismo na população infantil e juvenil de Serpa 
- Promover o intercâmbio entre as freguesias do concelho 
- Promover o espirito de equipa/freguesia/clube 
- Identificar Jovens talentos 
- Captar novos jovens para a modalidade 

 
No dia 6, realizou-se a primeira fase de apuramento em Vila Nova de S. Bento, no dia 11 de abril em Vale de Vargo e no dia 25 de 
abril de manhã, em Serpa e à tarde em Brinches, com uma prova de resistência, uma de velocidade com obstáculos e uma de 
lançamento de bola.  
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Participaram: 
Vila Nova – 18  
Vale de Vargo – 10 
Serpa  - 8 
Brinches – 12 
 

 

  “ENCONTRO FITSENIOR - MOURÃO” 

No passado dia 12 de abril, decorreu em Moura, o 5 º Encontro FitSénior. O município de Serpa fez-se representar por 45 seniores, 
de A-do-Pinto, Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, fazendo-se acompanhar por 1 técnico de desporto, 1 auxiliar e um estagiário 
de desporto. 
Estiveram presentes neste encontro perto de 230 séniores, dos municípios de Moura, Vidigueira, Serpa, Cuba, Mourão, Reguengos 
de Monsaraz e Barrancos. 
 
 
 
Movimento Associativo 
 

ATIVIDADES apoiadas (apoio logístico) 

 

Rali Papper – Páscoa         

O Rali Páscoa 2019 realizou-se em Serpa no dia 19 de abril e contou cerca de 100 participantes. A organização da iniciativa esteve 

a cargo do Futebol Clube de Serpa e contou com o apoio do Município. 

 

Torneios de futebol de 7 – Páscoa 2019 – Benjamins e Infantis 

O torneio de futebol de 7, Páscoa 2019, na categoria de Benjamins e Infantis realizou-se no dia 19 de abril no campo de futebol 

sintético e natural de Serpa e contou com a participação de cerca de 120 atletas, em representação do Futebol Clube de Serpa, 

Clube Desportivo de Beja, Casa do Benfica de Tavira e Vasco da Gama de Sines. A organização da iniciativa esteve a cargo do 

Futebol Clube de Serpa e contou com o apoio do Município. 

 

               Torneio de futebol de 7 – Páscoa 2019 - Traquinas 

O torneio de futebol de 7, Páscoa 2019, na categoria de Traquinas realizou-se no dia 20 de abril no campo de futebol sintético de 

Serpa e contou com a participação de cerca de 100 atletas, em representação do Futebol Clube de Serpa, Clube Desportivo de 

Beja, Casa do Benfica de Tavira, Vasco da Gama de Sines, Mineiro Aljustrelense e Rosal la Fronteira. A organização da iniciativa 

esteve a cargo do Futebol Clube de Serpa e contou com o apoio do Município. 

 

Torneio de futebol de 7 – Benjamins  

 O torneio de futebol de 7, na categoria de Benjamins e Infantis realizou-se no dia 25 de abril no campo de futebol sintético de 

Serpa e contou com a participação de cerca 40 atletas, em representação do Futebol Clube de Serpa, Moura Atlético Clube e 

Despertar Sporting Clube. A organização da iniciativa esteve a cargo do Futebol Clube de Serpa e contou com o apoio do Município. 

 

Torneios de futebol 5 e 7 – Petizes e Traquinas 

 O torneio de futebol de 5 e 7, na categoria de Petizes e Traquinas realizou-se no dia 25 de abril no campo de futebol relva natural 

de Vila Nova S. Bento e contou com a participação de cerca 100 atletas, em representação do Clube Atlético Aldenovense, Futebol 

Clube de Serpa, Moura Atlético Clube, Piense Sporting Clube e Barrancos Futebol Clube. A organização da iniciativa esteve a cargo 

do Clube Atlético Aldenovense e Associação de Futebol de Beja e contou com o apoio do Município. 
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Ultramaratona BTT SRP 160 

A Ultramaratona de BTT SRP 160 realizou-se no dia 13 de abril e contou com 230 participantes A organização desta prova está a 
cargo da empresa Ohm Sports Lda., sob a marca Trilhos Vivos, responsável pela conceção e gestão da iniciativa e contou com o 
apoio do Município. 
 
O evento SRP160 é uma prova de Bicicletas de Todo-o-Terreno (BTT), disputada em variadas zonas rurais dos concelhos de Serpa 
e Mértola e também em Espanha 
Este evento é constituído por uma prova da modalidade do tipo Ultramaratona de Cross Country (UMXC) com cerca de 160 Km 
de extensão. 

  
Utilizações parques desportivos e Piscinas:  
Total de utilização do mês de abril 2019 - 5035 
  
Assim distribuída:   
Parque Desportivo de Serpa - 1347  
Pavilhão Carlos Pinhão -  1729  
Piscina Coberta de Serpa - 632 
Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova - 1327 

 

   

 

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. 
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 Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  

(loteamento da Hortinha, art.ª51 secção J- Soiserpa) 

 Zona Sul - Empreitada de Execução de Rede de BT, IP e ITUR no loteamento da zona sul, parcela 319ª (parcial/zona da 

creche) - CPR 6/2018; 

Pias 

Obras a decorrer 

 Rua António Sérgio- Reparação de Muro; 

 Rua José Machado Moreira Rita- Execução de Muro; 

 Piscina de Pias- Reparação de lajetas 

 

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 e portão) 
 

 
REDE VIÁRIA 
 

TRABALHOS CONCLUIDOS 

  - Limpeza e corte de ervas na EM 514 

                 

TRABALHOS EM CURSO 

  - Limpeza e corte de ervas na EM 525  

  - Reparação de caminhos na zona de Pias 

OBS.: 

A equipa do asfalto está cedida aos Serviços de Proteção civil e de Ambiente desde o dia 3 de abril de 2019. 
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SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 
 

 Segurança em Obra de Administração direta: 
- Requalificação da Rua Dr. Alberico Alexandre de Nunes Figueiredo em Vila Nova 
- Requalificação dos pluviais do parque de Campismo de Serpa 

 
 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 
- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 
- Obra de reparação e manutenção de Calçadas no Concelho de Serpa 
- 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 

 
 

 Preparação e acompanhamento de eventos: 
- Festas do Concelho 2019 
- Festejos do 25 de Abril 
- Preparação da FliS 

 
 

 Outros: 
- Contributo para Serpa Informação 
- MAP´s do jardim de Infância de Brinches 
- Correção das MAP’s de AB1 de Vila Nova de S. Bento 
- Execução de ficha de procedimento de segurança para instalação de coletores e execução de caixas de visita. 
- Manutenção de extintores nos edifícios da autarquia 
- Acompanhamento da montagem de Central de Incêndio da Galeria Contemporânea 

 
 
 
LOGÍSTICA 
 
- Apoio ao 1º de Maio no Enxoé 
- Apoio às Festas de Brinches 
- Apoio Mercadinho da Páscoa 
- Apoio ao BTT SRP 160 
- Apoio ao Cortejo Histórico e Etnográfico (pintura de carros) 
- Apoio às Festas de Vila Verde de Ficalho 
- Apoio às Festas das Cruzes em Vila Nova de S. Bento 
 

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 
 

Serviço de Águas a Saneamento 

Durante o mês de abril, os serviços executaram um total de 141 Ordens de Trabalho, entre elas: 

Munícipes 

 

 

Portinholas 

Colocação Avaria 

0 1 

 

 

Esgotos/ 
Fossas 

Desentupimento de esgotos Limpeza de fossas 

23 10 

 

 

 

 

 

Contadores 

Verificação Mudança 
de local 

Mudança 
de 

calibre 

Ligação Substituição Contador 
entupido 

Torneira 
de 

segurança 

Levantamento 
de contador 

Reaferição 
de 

contador 

9 5 1 9 12 6 7 6 1 

 

 

Fornecimento de 
Água 

 

Rotura 
na via 

pública 

 

Rotura 
em 

ramal 
de 

água 

 

Restabelecimento 
de fornecimento 

 

Execução de 
ramal 

 

Máquina 
de 

detetar 
fugas 

16 4 8 4 2 
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Saneamento 

Execução de ramal de 

saneamento 

 

Reparação de tampa de esgoto 

2 1 

 

De pedidos internos: 

LOCAL OBRA 

Serpa Revisão do boiador da cisterna na Piscina Municipal 
 
Instalação de contador e verificação dos autoclismos 
nos WC’s de Santa Maria 
 
Colocação de sistema de rega gota a gota na Rua Eira 
de São Pedro 
 
Tamponamento do Emissário da Pousada 
 
Verificar e reparar equipamentos no Mercado 
Municipal 
 
Colocação de pontos de água e residual 
 
 
 
Apoio ao Cortejo Etnográfico 
 

A-do-Pinto Leitura da pressão na rede predial na Rua de Sevilha 
 

Pias Reparação do autoclismo no Complexo Desportivo 
 

Vila Verde de Ficalho Colocação de sistema de rega gota a gota no 
Loteamento 
 
Apoio à Festa 
 

Vales Mortos Reparação/ substituição de torneiras nos WC's na 
Escola Básica de 1.º ciclo 
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Outros: 

- Colocação de boca-de-incêndio na Jardim Público de Pias 

Obras: 

- Parque de Campismo de Serpa (Execução de rede de drenagem pluvial) 

 

Setor de Ambiente e Serviços Urbanos 
 
 

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

 

Número de Pedidos 

 

Números de Alvarás 

12 10 

 

 

 

2. Pedidos de parecer para arranque de Olival 

 

Número de Pedidos 

 

Números de pareceres 

20 6 

 

 

 

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 
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5. Gestão da limpeza urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Reclamações 

0 
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10. Limpeza de parques de deposição temporária 

 

Tipologia de resíduos 

 

Quantidades Entregues 

 

0 

 

0 

 

 

 

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

 

Mensal 

 

1 

 

 

12. Limpeza do recinto da feira 

 

Mercado Mensal 

 

24-03-2019 

 

 

13. Lavagem de contentores 

 

Número de contentores lavados 

 

Contentores 

Superfície 

Contentores 

Subterrâneos 

0 0 

 

 

14. Lavagem da Praça da Republica 

 

Lavagem da Praça 

 

0 

 

15. Operação de desbaratização e desratização  

 

Desbaratização/desratização 

 

0 

 

0 
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16. Operações de Deservagem/Monda Química 

 

Deservagem/Monda química 

 

 

Monda térmica 

 

 

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

 

Número de pombos capturados 

 

0 

 

 

18. Outras Atividades 

 

- Reforço de limpeza de equipamentos para eventos e acolhimento 

- Apoio a pedidos internos 

- Corte de ervas; recolha de folhas e ramos 

- Recolha e transporte de contentores 

- Limpeza dos abrigos da Serpentina 

- Limpeza de linha de água em A-do-Pinto 

- Apoio ao Cortejo Etnográfico 

- Utilização de varredoura e de máquina de deservagem em Vila Nova de São Bento 
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Espaços Verdes 

 

Limpeza de árvores 

LOCAL  

Serpa Rua António Faísca, Rua Graça Afreixo 

Vales Mortos Limpeza de árvores na Escola 

Santa Iria Limpeza de árvores na localidade 

Vale de Vargo Limpeza de árvores na Escola 

A-do-Pinto Limpeza de árvores na localidade e escola 

 

 

Manutenção de espaços verdes 

LOCAL  

Serpa 
Corte de relva, Monda de canteiros, Limpeza de erva com roçadora nos espaços 

urbanos 

Pias 
Escola, corte de relva, plantação de árvores na Hortinha (requalificação da Escola), 

monda dos Espaços verdes na freguesia, Manutenção espaço exterior da Piscina de Pias 

Vila Verde de Ficalho Escola, corte de relva, monda de Espaços verdes na freguesia 

A-do-Pinto Escola, corte de relva, monda de Espaços verdes na localidade 

Vales Mortos Limpeza com roçadora no espaço exterior da Escola 

Brinches 
Monda e limpeza com roçadora do espaço exterior da Escola, corte de relva, monda de 

espaços verdes 

Vale de Vargo Corte de sebes e monda dos espaços exteriores da Escola 

Vila Nova de São 

Bento 

Corte de relva, roçar ervas e monda dos espaços verdes na Escola, corte de relvados, 

monda de canteiros 
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OUTRAS ATIVIDADES:  

- Apoio na prova de BTT 

- Apoio ao Rally Paper 

- Apoio ao Cortejo Etnográfico 

- Plantação de árvores e arbustos no âmbito da requalificação do Parque de Campismo 

- Cedência e plantação de flores para os espaços verdes das freguesias 

- Apoio às Festas de Vila Verde de Ficalho e de Nossa Senhora de Guadalupe 

- Apoio a pedidos internos 

 

Cemitério Municipal 

Motivo N.º de ocorrências 

Trasladação 1 

Execução de revestimentos 1 

Aquisição de terrenos 0 

Aluguer de ossário 0 

Alvarás 0 

Pedido de informações/ sugestões 0 

Reclamações 0 

 

 

 

 

 

 

JARDIM MUNICIPAL 
Manutenção dos canteiros, varrido, manutenção do lago, limpeza dos recipientes do 

lixo, manutenção do viveiro 

VIVEIRO MUNICIPAL Manutenção do espaço, envasamento de árvores e arbustos de raiz nua e roçar ervas 
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Mercado Municipal 

Valor da Factura N.º de feirantes 

16,00€ 8 

 

 
 

 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  
 

AÇÃO SOCIAL 

Rede Social 
Dia 3 de abril - Reunião da Supraconcelhia em Beja, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1 – Ponto de situação da atualização dos instrumentos de planeamento dos CLAS (Diagnóstico, PDS e PA); 
2 – Análise, discussão e definição de procedimentos na operacionalização das ações inscritas no PDS da PSCBA 
3 – Agendamento das ações de sensibilização do DPSM nas reuniões dos CLAS (respostas DPSM, circuitos de articulação com as 
entidades dos concelhos); 
4 – Organização e calendarização da formação pelo DPSM nas IPSS; 
       - Indicadores de suporte ao diagnóstico supraconcelhio; 
       - Fórum emprego e empreendedorismo; 
       - Outros assuntos. 
 
Dia 29 de abril - Formação técnica em Alvito Organização internacional para a Migração – OIM 

Loja Social de Serpa 
Neste mês foram feitos 25 atendimentos e fornecidos 175 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar). 
 
 
EDUCAÇÃO 

Ação Social Escolar 

Componente de Apoio à Família – Pré-escolar  

No mês de abril beneficiaram deste programa: 

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

V. V. Ficalho 

Fornecimento 

Refeições 

52 crianças 

446 refeições 

11 crianças 

90 refeições 

37 crianças 

327 refeições 

21 crianças 

171 refeições 

17 crianças 

68 refeições 

Prolongamento 

Horário 
58 crianças 11 crianças 33 crianças 23  crianças 17 crianças 
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O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 1.890,80€ 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* 

749,28€ 151,20€  549,36€ 287,28€ 153,68€ 

* 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 abril, a autarquia 

teve um custo de 2.288,41€ distribuído da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

Auxílios económicos – Alunos do 1-º Ciclo 

No mês de abril, face aos pedidos que deram entrada na Autarquia, foram alterados os seguintes auxílios económicos: 

Reunião de Câmara de 03/04/2019 

Alteração de escalão (face ao reposicionamento do escalão do Abono e Família pela Segurança Social) 

Agrupamento n.º 1 de Escolas de Serpa:  

Escalão A – 1 Alunos – alteração do escalão B para o A; 

Atribuição de escalão:  

Escalão A – 1 aluno do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 16,00€ 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: 11.768,25€ 
 Viaturas de aluguer: 3.310,86€ 

 
 
OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 
Dia 5/04 – Participação na Assembleia Intermunicipal que se realizou em Portimão, com a seguinte ordem de trabalhos: 
1 – Aprovação da ata nº 38 da reunião da Assembleia Intermunicipal; 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

830,68€ 

889 Refeições 

136,80€ 

144 Refeições 

451,71€ 

424 Refeições 

460,69€ 

425 Refeições 
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2 – Proposta nº 01-C.A/2019 – relatório de Atividades de 2018 e Contas de Gerência 2018; 
3 – Adesão de novos membros; 
4 – Parceria com a Universidade de Coimbra para elaboração de mm Atlas da Saúde; 
5 – Outros assuntos. 
 
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 05/04 EB1 e Pré-Escolar de Vales Mortos Santiago do Cacém – Badoca 

Park 

06/04 Pré-Escolar de Serpa Lisboa – Teatro Politeama 

30/04 EB1 e Pré-Escolar de Brinches Pedrogão – Quinta Ecológica 

Animal Farm 

Agrupamento Escola nº 2 Serpa 03-04 Escola Secundária de Serpa Lisboa – aeroporto de Lisboa – 

viagem aos Açores 

03/04 Escola Secundária de Serpa Palácio de Mafra 

24/04 EB 2,3 de Vila Nova de S. Bento Mértola – Herdade das Romeiras 

24/04 Escola Secundária Serpa Monte da Caparica – 

Universidade Nova - FCT 

 26/04 Pré-Escolar de Vila Nova S. Bento Beja- Ovibeja  

 30/04 EB 2,3 Vila Nova S. Bento Estremoz – Centro de Ciência 

Viva 

 30/04 Escola Secundária Serpa Lisboa – Assembleia da 

República e Baixa Pombalina 

 
 
Apoio com transporte (autocarro camarário ou carrinhas) extra Plano Municipal de Visitas de Estudo  

Dia 01/04 - Transporte de alunos e docentes do aeroporto de Lisboa até Serpa (regresso da viagem de estudo a Amesterdão); 

Dia 04/04 – Transporte dos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo de Vila Verde de Ficalho até Beja, para assistirem a uma peça de 
teatro. 

26/04 – Transporte dos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo de Vale de Vargo para assistirem à atividades “Palavras Andarilhas” na 
Biblioteca Municipal de Serpa. 

Gestão e manutenção e edifícios escolares 

Aquisição e substituição de estores nas salas do Pré-Escolar e 1º Ciclo de Vila Nova de S. Bento e Pré-Escolar de Vila Verde de 
Ficalho, no valor total de 3.780,00€. 

Apoio ao Programa Eco-Escolas  
Dia 04/04 – Participação na cerimónia do Hastear da Bandeira Eco-Escolas na Escola Básica Abade Correia da Serra. 
 
Projeto Cante nas Escolas 

Dia 02/04 - Participação dos alunos de Serpa na iniciativa “Fam Trip” que decorreu na Casa do Cante, em Serpa. 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

● CONTARELOS 

Pias, Vila Verde de Ficalho e Vales Mortos l Dias 2, 4, 9, 11, 16 e 30  

Sessões itinerantes de mediação de leitura dirigidas às crianças dos 3 aos 6 anos que frequentam a Componente de Apoio à Família 
(CAF) em cinco localidades do concelho (Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa e Vila Nova de São Bento). 
A atividade é desenvolvida por técnicos da Biblioteca Municipal, que se deslocam aos locais, e visa fortalecer os laços das crianças 
com os livros, bem como suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de mais tarde lerem por prazer.  
Realizaram-se 7 sessões com um total de 107 participantes. 
 

● OFICINA MÃOS NA MASSA  

Biblioteca - Sala do conto l Dia 6 

Subordinada ao tema “Leio Mais”, esta oficina assinalou o Dia Mundial do Livro. Segundo a DGLAB, este dia é comemorado desde 
1996 e por decisão da UNESCO, a 23 de abril. Trata-se de uma data simbólica para a literatura, já que, segundo os vários 
calendários, neste dia desapareceram importantes escritores como Cervantes e Shakespeare, entre outros. A ideia da 
comemoração teve origem na Catalunha: a 23 de abril, dia de São Jorge, uma rosa é oferecida a quem comprar um livro. Mais 
recentemente, a troca de uma rosa por um livro tornou-se uma tradição em vários países do mundo. 
Nesta oficina, os participantes tiveram a oportunidade de criar personagens e estórias tendo os livros como suporte. 
N.º de participantes: 8 
 
● GOMOS DE TANGERINA 

Biblioteca - Sala do conto l Dia 13 

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: 8 
 

 ● CÁ DENTRO  

Biblioteca - Sala do conto l Dia 27 

Sessões de mindfulness – meditação, orientadas por Guadalupe Paraíba, dirigidas a 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 

 
 ● TAMBÉM QUERO… LER 

Agrupamentos de Escolas N.º 1 e Nº 2 de Serpa  

O objetivo do programa, inserido no Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar, é oferecer às crianças em idade pré-
escolar, principalmente às que não têm acesso direto aos serviços da Biblioteca, a possibilidade de estarem em contato 
permanente com o que de melhor se produz em termos do livro-álbum infantil. Pretende-se dessa forma apoiar e consolidar as 
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aprendizagens das crianças, assumindo que na base dessa aprendizagem deve estar a emoção, que ativa o interesse e a adesão à 
leitura e à vida. A criança aprende quando o seu interesse é suscitado afetivamente, condição que mais tarde a prática escolar, 
muito centrada no ensinar, no classificar e no distinguir, nem sempre proporciona.  
Assim, através de performance, dramatização, mímica, dança, etc., procura-se suscitar a participação ativa das crianças, que 
podem interromper, observar, cantar, rir, dançar, brincar… 
As sessões têm lugar em A-do-Pinto, Brinches, Pias, Serpa, Vale Vargo, Vales Mortos, Vila Nova de São Bento e Vila Verde de 
Ficalho e são mediadas por Telma Saião e Ermelinda Pepe, com o acompanhamento técnico da Biblioteca Municipal. 
Realizaram-se 43 sessões com um total de 412 participantes. 
 

● ESTAFETA DE CONTOS 

Biblioteca – Sala Polivalente l Dia 26 

A Biblioteca Municipal de Serpa participou na “Estafeta de Contos”, atividade integrada no projeto Palavras Andarilhas, promovido 
pela Biblioteca Municipal José Saramago, de Beja. A iniciativa tem como objetivo promover a prática da narração, garantindo 
sessões de contos em todas as instituições que se inscrevem. Envolve mais de 50 instituições do norte ao sul do país. A Biblioteca 
Municipal de Serpa recebeu no dia 26 a contadora Ana Grilo, da Biblioteca de Montoito no próximo dia 6 de maio, os contadores 
da Biblioteca de Serpa deslocam-se ao Liceu Diogo Gouveia. 
N.º de participantes: 35 
 

● VISITAS – SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO  

Dias 3 e 30 

A Biblioteca acolheu a visita de alunos do Instituto de Formação e Emprego (18 do curso "Atendimento Comercial” e 18 do curso 
“Técnico Agrícola”) e de alunos da Escola Secundária de Serpa (5 alunos do curso “Animador Sociocultural). 
 

DADOS ESTATÍSTICOS DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 15 

DVD-Vídeo 70 

Monografias 253 

Total 338 

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 37 

7-9 anos 27 

10-12 anos 62 

13-16 anos 16 

17-20 anos 7 

21-35 anos 35 

36-50 anos 53 

51-65 anos 57 

> 66 anos 44 

Total 338 
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Total de novos utilizadores inscritos 11 

 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB  10 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB 11 

 

Total de sessões nos computadores 218 

 

Total vistas para consulta de jornais e revistas 131 

 

 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 

● DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

Museu – Sala Polivalente l Dias 16 e 17  

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, celebrado a 18 de abril, visa promover os monumentos e sítios históricos e valorizar 
o património português, bem como alertar para a necessidade da sua conservação e proteção. 
Sob o tema “Património e Paisagem Rural”, a Direcção-Geral do Património Cultural, em colaboração com o ICOMOS Portugal, 
lançou o convite à participação de várias entidades, museus e monumentos do país para integrarem o mapa de eventos que 
assinalava a efeméride. 
O Museu Municipal de Arqueologia juntou-se a esta iniciativa com um programa de duas conferências: 
- “Salvaguarda do património arqueológico na nova paisagem rural alentejana”, por Samuel Melro, no dia 16 de abril (16 
participantes).  
- “Nascidos com a agricultura e por ela ameaçados: o caso dos recintos de fossos pré-históricos (ou de como eles se dão mal com 
as transições de milénio”, por António Valera, no dia 17 de abril (7 participantes). 
 
● VISITAS PEDAGÓGICAS  

Museu e Castelo l Dia 11  

Desenvolvimento de ações de educação patrimonial sobre património histórico e arqueológico integradas nas Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) destinadas a crianças do pré-escolar depois do período diário de atividades educativas. 
Em abril as ações foram dirigidas ao grupo de Vales Mortos, com 11 participantes. 
 

● TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO - HISTÓRIA MEDIEVAL DA RAIA 

Castelo e Casa do Cante l Dias 6 e 13 

Projeto transfronteiriço promovido pelo Ayuntamiento de Aracena, com financiamento da Junta da Andalucía, em parceria com 
os municípios de Serpa, Moura e Aroche. O projeto visa a promoção dos castelos das quatro localidades através da história 
medieval comum ao território abrangido, que se encontra ligada à Ordem do Hospital e ao seu papel nesta zona durante a 
reconquista cristã. As atividades a desenvolver passam pela elaboração de um folheto promocional sobre os quatro castelos, pela 
organização de conferências centradas na história medieval comum da região e pela dinamização de visitas entre as quatro 
localidades participantes. 
Nesse âmbito, no dia 6, o município de Serpa recebeu um grupo de visitantes de Aroche e de Aracena (110 pessoas), que visitaram 
o Castelo, e realizou, no dia 13, na Casa do Cante, duas palestras: “Os primeiros senhores de Serpa – um rei, um infante, os 
hospitalários (1230-1248) ”, por Joaquim Boiça, e “Los Castillos de Aracena y Aroche en el contexto de la historia medieval de la 
raya”, por Eduardo Romero (32 participantes). 
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● JORNADAS DE ARQUEOLOGIA, MUSEUS E COMUNIDADE(S) 

Museu do Côa - Vila Nova de Foz Côa l Dias 26 e 27 

A Câmara de Serpa foi uma das entidades que fez parte da organização das “Jornadas de Arqueologia, Museus e Comunidade(s) 

– Fazer com tod@s”, uma iniciativa  da Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário – RIBACVDANA. Neste 

encontro foi apresentada a comunicação “O Museu Municipal de Arqueologia de Serpa na encruzilhada entre turismo, património 

e comunidade(s).  

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 

FESTA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 

● ROTA DO CANTE 

Serpa l Dia 20 l 15:00-19:00 

Depois do sucesso da Rota do Cante durante a última edição do Cante Fest, em novembro do ano passado, a Câmara decidiu 
repetir o evento inserido nas festas. Os grupos convidados iniciaram a rota com uma apresentação no salão nobre da Câmara, a 
partir das 15:00, seguindo depois pela cidade até aos vários estabelecimentos que aderiram à iniciativa onde atuaram. A rota 
contou com a participação dos grupos Moços da Aldêa (Cabeça Gorda), Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa, Coral e 
Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, Moças da Aldeia (Santa Clara do Louredo). Cantadeiras de Redondo, Os Camponeses de 
Vale de Vargo, Feminino Madrigal (Vila Nova de S. Bento), Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho e Feminino As Flores do Chança 
(Vila Verde de Ficalho). 
Nesta rota, que contou com a participação de cerca de 180 elementos dos grupos corais e de17 estabelecimentos da área da 
restauração e similares, destacaram-se também os momentos de cante espontâneo e a interação com o público.  
 

● MERCADINHO DA PÁSCOA 

Largo dos Santos Próculo e Hilarião l Dia 20 l 9:00-14:00 

A iniciativa contou com a participação de 16 artesãos do concelho.   
Estes mercadinhos destinam-se a dinamizar o centro histórico, bem como a atividade económica local, dando a conhecer o que 
se produz no concelho. O próximo mercadinho realiza-se em dezembro, na Praça da República, em Serpa. 
Apesar do mau tempo, os participantes fizeram um balanço positivo da iniciativa. 
 

● 39.º CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO 

Serpa l Dia 21 l 16:00 

Há precisamente 40 anos, na Páscoa de 1979, saiu pela primeira vez à rua o Cortejo Etnográfico, um dos pontos altos das Festas 
de Nossa Senhora de Guadalupe, em Serpa. Só mais tarde se associou ao cortejo a componente histórica. 
Ao longo destas quatro décadas, realizou-se em cada domingo de Páscoa este participado desfile em que centenas de figurantes 
a pé e em carros alegóricos recriam a evolução histórica do concelho e mostram os usos e costumes locais.  
Este ano, a componente histórica contou com um quadro novo alusivo aos “Besteiros do Conto”. O concelho de Serpa 
desempenhou um papel pioneiro na formação e consolidação da milícia dos besteiros do conto, nos finais da Idade Média. Serpa 
foi a primeira localidade onde surgiu esse novo corpo militar na sequência da forma destacada como os seus contingentes 
concelhios participaram no cerco de Portalegre, em 1299. Os privilégios atribuídos a esses atiradores entre 1299 e 1313 definiram, 
no essencial, os direitos e os deveres inerentes à condição de besteiro do conto, os quais permaneceram praticamente imutáveis 
até à extinção desta milícia, em finais do século XV, com D. Manuel. 
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Foi também retomado o quadro “Praça de Jorna”, a que Soeiro Pereira Gomes chamou “praça de homens”, ao qual se imprimiu 
maior dinâmica.  
Participaram nesta edição do Cortejo 221 figurantes e 24 grupos musicais (fanfarras, grupos de percussão, bandas filarmónicas, 
grupos de cante alentejano e grupos corais). 
 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DO CENTRO HISTÓRICO DE SERPA 

Desenvolveram-se trabalhos relacionados com a implementação do PERU, designadamente quanto ao desenho das condições 

organizacionais internas para a operacionalização do programa e à definição dos termos da sua divulgação no site web do 

Município. 

 
 
CASA DO CANTE 
 
Contatos com todos os grupos corais do concelho de preparação da Rota do Cante referente ao mês de maio 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. 

Divulgação de iniciativas e espetáculos na página de facebook da Casa do Cante, com a participação de grupos corais num total 
de 2444 pessoas alcançadas: 

 
- Encontro de Coros em Sacavém com a participação de 5 grupos corais. 
- Cante Alentejano na Feira do Presunto e dos Enchidos em Barrancos.  
- Divulgação da Agenda do Grupo Coral e Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó. 
- Divulgação da Rota do Cante nas Festas do Concelho. 
- Desfile Há Cante Alentejano no Litoral Alentejano com a participação de 17 grupos corais. 
- 3º aniversário Alcante com a participação de cinco grupos corais. 
- Festas das Santas Cruzes – Desfile de Ranchos Corais com a participação de 16 grupos corais. 
-  Divulgação da atuação dos Grupos Corais na OviBeja com a participação de 32 grupos. 
- Feira das Flores e Sabores na Aldeia da Luz com a participação de 6 grupos corais 
 

 Auditório da Casa do Cante 
    Acolhimento de equipa de promotores turísticos da Bélgica e da Holanda. 
  Acolhimento da iniciativa Território Hospitalário - História Medieval da Raia 
 

 Visitas à Loja da Casa do Cante 
 A Casa do Cante recebeu em abril 198 visitantes. 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

 Empreitadas: 

No mês de abril não houve abertura de novos procedimentos de Empreitadas de Obras Públicas. 

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

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
4/2019 

Empreitada de 
Requalificação da Rua 
Jogo dos Paus, em Pias 

15-04-2019 - 
STAP - 

Reparação, 
Consolidação 
e Modificação 
de Estruturas, 

S. A. 

147.917,50€ 
Aguarda compromisso para se 

poder assinar contrato 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

03-04-2019 - 
Calaveiras, 
Unipessoal, 

Ldª 

275.305,50€ 
Aguarda compromisso para se 

poder assinar contrato 

 
 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

37/2019 

Aquisição de Gasóleo 
Simples 

26-04-2019 - 
Irmãos 

Lubrifuel - 
Combustíveis 

e 
Lubrificantes, 

Ldª 

19.950,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Consulta 
Prévia 

36/2019 

Aquisição de Betume 
Asfáltico 

  Em audiência Prévia 

Ajuste 
Direto 

35/2019 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Audiovisual de 
Filme/Reportagens dos 
Principais Eventos do 

Concelho 

24-04-2019 - 
Vídeoplanos, 
Produções, 

Ldª 

9.950,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

34/2019 

Aquisição de Materiais 
para a Rede de Águas - 

11-04-2019 - 
Pejofil 

4.821,88€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 
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Obras de Remodelação 
do Parque de Campismo 

Transportes, 
Ldª 

Consulta 
Prévia 

33/2019 

Aquisição de Serviços 
para Operação e 

Manutenção das ETAR's 
de Vales Mortos e A-do-

Pinto 

  DESERTO 

Consulta 
Prévia 

32/2019 

Aquisição de Projetos 
para a Rede Elétrica e 
Dados no Edifício do 

Centro Social e 
Educativo de Serpa 

  Em análise de propostas 

 

 

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

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

31/2019 

Aquisição de Módulos 
Pré-fabricados para 

Balneários 

30-04-2019 - 
UEM - 

Unidades de 
Estruturas 
Metálicas, 

Ldª 

44.055,00€ 
A aguardar documentos de 

habilitação 

Concurso 
Público 

Internacio
nal 

28/2019 

Aquisição de Gasóleo 
Simples 

  Em audiência prévia 

Consulta 
Prévia 

27/2019 

Aquisição de Produtos 
de Limpeza 

15-04-2019 - 
Falquímica, 
Unipessoal, 

Ldª 

14.614,69€ 
Aguarda compromisso para 

assinar contrato 

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 compromisso para 

assinar contrato 

Concurso 
Público 

Internacio
nal 

24/2019 

Fornecimento de Energia 
Elétrica em Mercado 

Livre 
  

Aguarda Propostas até 08-05-
2019 

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 

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

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

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

 Site turístico: https://www.visitserpa.pt/ 

  
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 172 e agenda cultural maio 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 abril 

 Cartaz Gomos de Tangerina maio 

 Cartaz Mindfulness Cá Dentro 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 
25 de Abril 

 Desdobrável 

 Ficheiro para placas – União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

 Newsletters sábados de abril 

 Newsletters 25 de abril 

 Distribuição de materiais promocionais 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://www.visitserpa.pt/
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 Reportagem fotográfica das comemorações e outros eventos em Serpa, Pias, Brinches, Santa Iria, Vales Mortos e Vale do 

Poço 

 Registo fotográfico sábados de abril em Vale de Vargo, Serpa, Vila Nova de S. Bento e Vale do Poço 
 

Mercadinho da Praça 

 Cartaz 

 Lettring com os nomes dos artesãos  

 Placas de sinalética  

 Cartão de organização 

 Cartão de identificação 

 Distribuição de cartazes 

 Registo fotográfico 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

Rota do Cante  

 Cartaz geral 

 Cartaz por cada estabelecimento aderente (18 cartazes) 

 Flyer 

 Cartões organização  

 Cartões de identificação 

 Cartaz para envio para o Diário do Alentejo 

 Identificador de mesa 

 Distribuição de cartazes 

 Registo fotográfico 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 

Conferência – Território Hospitalário – História Medieval da Raia 

 Cartaz 

 Tela de oradores 

 Convite 

 Distribuição de cartazes 

 Registo fotográfico 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 

Cortejo Histórico e Etnográfico 

 Senhas de refeição 

 Convite 

 Impressão páginas da Tradição plotter 

 Impressão praça de jorna plotter 

 Impressão poster agradecimentos plotter 

 Impressão imagens para composição de carros plotter 

 Flyer figurantes 

 Flyer tratoristas 

 Díptico alinhamento 

 Placas itinerário 

 Numeração dos carros 

 Cartão de organização 

 Distribuição de cartazes 
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 Registo fotográfico 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 

CPCJ 

 Cartaz 

 Flyer 

 Impressão de laço azul plotter 

 Poster c/ impressão em plotter 

 Distribuição de cartazes 

 Registo fotográfico 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 

 

Encontro de Culturas 

 Imagem 

 Publicidade revista Ovibeja Pax 

 Publicidade revista Ovibeja Voz da Planície 

 Pedido de orçamentos 

 Flyer para distribuição em vários eventos 
 

 
Desporto  

 Ginástica Laboral fotos e folheto 

 Lona regras pais 

 Rótulos escalada de S. Gens 

 Cartaz Rota das Azenhas  

 Acompanhamento do Dia Mundial da Atividade Física  

 Distribuição de cartazes 

 Registo fotográfico 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Publicidade e informação sobre percursos de BTT e pedestres no JN 

 Distribuição de cartazes “Vamos conhecer o concelho a pé – Mina da Orada” 

 
Rede de Museus do Baixo Alentejo 

 Certificados de participação 
 
Academia Sénior 

 Cartaz Resgatar a Memória 

 Cartazes das atividades descentralizadas de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S. Bento, Pias, A-do-Pinto, Santa Iria, 
Vale de Vargo, Vales Mortos, Vale do Poço e Brinches 

 
Mapa Turístico  

 Reunião de trabalho 

 Tratamento do ficheiro do mapa do concelho 
 
FLIS 

 Mupi com o programa 
 



 

Relatório de Atividades | 2019 

Abril e maio 

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

 

 
36 

 

 
Candidatura Alentejo-Portugal 2020 

 Plano de Comunicação para a Recuperação valorização da Ermida de Santa Luzia 
 
 
Semana da Criança 

 flyer e marcadores para livros  
 
 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Registo fotográfico “Dia Internacional do Monumentos e Sítios” 

 Registo fotográfico “Rota do Cante” 

 Registo fotográfico laço Azul 

 Registo fotográfico btt ultramaratona (Serpa)  

 Registo fotográfico lavagem de contentores 

 Registo fotográfico abertura de valas para colocação de novos eco-pontos 

 Registo fotográfico obras (Albérico figueiredo) 

 Registo fotográfico assinatura protocolos Eco-Hortas 

 Entrevista e fotografia de Companhia de Canto Popular no Musibéria 

 Acompanhamento da projeção do filme “Quero-te tanto” 

 Acompanhamento de reunião com pais em A-do-Pinto 
 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa: http://cm-serpa.pt.vf-portal.com/pt/Default.aspx 

 Edição de Imagens 

 Pesquisa de Conteúdos  

 Carregamento de conteúdos  

 Jardim Municipal de Serpa: Placas espécies e criação de Códigos QR 
 

Notas de Imprensa 

 12.ª edição da Ultramaratona de BTT SRP160  

 Estreia em Serpa do filme “Quero-te tanto” 

 Rota do Cante no dia 20 de abril 

 Cortejo Histórico e Etnográfico de Serpa 
 

Comunicados 

 Executivo da Câmara Municipal em reunião com a Junta de Freguesia de Pias 

 Executivo da Câmara Municipal de Serpa em Vale de Vargo 

 Corte de trânsito na estrada de acesso à Fonte dos Canos, em Serpa (sob o viaduto da Estrada Nacional 260) 

 Trânsito esteve condicionado na Avenida da Liberdade devido à realização das Festas das Santas Cruzes 
 

Diversos 

 Pesquisa de Fotos. 

 Design gráfico: cartaz do aniversário do Grupo Coral e Etnográfico Papoilas do Enxoé, lona para a exposição Lixo Marinho 
– Um Problema Global, Capa relatório assembleia Fev .- Março, sacos CMS 

 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. 

 
 

http://cm-serpa.pt.vf-portal.com/pt/Default.aspx
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

- Migração do domínio para server 2012 

- Atualização da Firewall do município -  Fortinet  

- Levantamento dos pontos WiFi em Serpa com vista a uma melhor solução de enquadramento dos dois  projetos do 

concelho: WFI4EU e Rede wifi municipal (componente da Candidatura da Modernização Administrativa) 

- Parque de Campismo – criação de condições técnicas para instalação de no local de receção  

- Estágios profissionais em contexto e trabalho -  orientação de 2 estágios  

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

- 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 

- Portal Autárquico e Portal do Munícipe: apoio SICI  

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

candidatura da Modernização Administrativa: informação técnica para abertura de procedimentos (MyDoc – novo 

Sistema de Gestão Documental   

- E Mynet Atendimento e Serviços On line Águas) 

- Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol -  acompanhamento do processo de implementação e renovação de 

software. 

- Acompanhamento da candidatura Serpa Terra Forte - Promoção  

- Gestão do parque de comunicações do Município; 

- Gestão do Parque informático do Município; 

- Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços e munícipes; 

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

- Elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna e a sua 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 DE SERPA 

- Gestão dos processos relativos à ZAE de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa  

- Gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no CADES  

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

- Informação técnica e de financiamentos disponíveis a empresários e juntas de freguesia (candidaturas Portugal2020 e 

PDR2020 e Fundo Ambiental); 

- Resposta a questionário da ADRAL sobre as ZAE´s;  

- 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- aceitação de nova proposta de 

área a classificar; 

- Entrega de Vouchers da campanha “Feliz Natal com o Comércio Local - 2018” - conclusão 

- Preparação da visita do presidente da I.N.N.E.R a Serpa no âmbito da Bio-região; 
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- Organização do processo do curso de Mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais – realização de sessão de 

esclarecimentos; 

- Início do processo de organização da “17ª Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço” - Apresentação de 

proposta de dinamização, ficha de inscrição, informação aos expositores, serviços de stands e segurança; 

- Apresentação de proposta de dinamização “ Guadiana em Festa”; 

- Acompanhamento do projeto de regulamento do Mercado Municipal; 

 

Posto de Turismo/Parque de Campismo 

- Acompanhamento do processo de obras e preparação da reabertura do Parque de Campismo, a 31 de maio 

- Acompanhamento da candidatura Parque de Autocaravanismo de Serpa; 

- Realização da Fam Trip – percursos de natureza, dia 15 de maio, no âmbito da candidatura  Serpa Terra Forte – estiveram 

presentes seis bloggers e jornalistas do Benelux (Bélgica e Holanda), uma delegada do Turismo de Portugal e um 

representante da APTA (Agência de Promoção Turística do Alentejo). O Programa incluiu uma caminhada à Azenha da 

Ordem, um almoço, acompanhado de Cante Alentejano, seguido de uma visita ao centro histórico de Serpa; 

- Foram efetuadas visitas aos operadores turísticos dos alojamentos do Concelho no âmbito do Plano de Marketing “Serpa 

Terra Forte – Promoção”, dias 13 e 17; 

- Posto de Turismo (atendimento): 243 portugueses + 536 estrangeiros, num total de total de 779 visitantes 

 

Posto de Turismo: Visitas acompanhadas (mediante marcação) 

Data ENTIDADE NACIONALIDADE Nº pessoas 

03/05/2019 Academia Sénior de Loures Portugueses 52 

15 / 05 / 2019 Fam Trip -Jornalista/Bloggers Holandeses e Belgas 8 

18 / 05 / 2019 Agência Janelas do Alentejo Turismo - Viseu Portugueses 42 

21 / 05 / 2019 Intercâmbio da EBIAbade Correia da Serra Ing/Italia/Espanha 12 

22/ 05/ 2019 Agência Janelas do Alentejo Turismo -  Lagoa Portugueses 48 

 

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO – Planos, Projetos e Candidaturas 

- Candidatura da operação “Cante Fest”; 

- Reprogramação candidatura PRID 2018- Remodelação do Pavimento do Pavilhão Carlos Pinhão 

- Submissão da reprogramação Física, Financeira e Temporal da operação “Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa”; 

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

- Envio de elementos relativos à candidatura “Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo 

do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço” 
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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 
790.829,25 € 664.955,72 € 125.873,53 € 295.117,24 € 243.600,54 € 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 € 47.288,32 € 

40.195,07 € 

€ 

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 
Administrativa do 
Município de Serpa 

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

Valorização e 
Qualificação da Rede 
Museológica 
Municipal 

667.685,82 €  461.408,90 €  206.276,92 €  130.237,32 € 92.151,89 € € 

Programa de 
Requalificação de 
Infraestruturas 
Educativas Fase I 

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

Programa de 
Requalificação de 
Infraestruturas 
Educativas Fase II 

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

Planos integrados e 
inovadores de 
combate ao 
abandono escolar  

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

Expansão da Zona 
Industrial de Serpa 

1.998.563,39 € 1.698.778,88 € 299.784,51 € 
 

  

Serpa Terra Forte - 
Promoção 

329.688,70 €  128.164,23 €  66.295,17 €  190.287,30 € 121.375,50 € € 

Turismo 
Portugal 

Serpa Acessível - 
Museu Arqueologia 

91.400,00 €  66.342,50 €  
11.707,50 € € 

€ € 

Serpa Acessível - 
Museu Cante 

22.600,00 €  19.210,00 €  
3.390,00 € € 

€ € 

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

€ 

PT 2020 
Mediadores 
Municipais e 
Interculturais 231.580,60 € 196.843,51 €  34.737,09 € € 

€ € 

 

TOTAL 
6.799.122,14 € 5.232.026,93 € 1.472.513,61 € 1.719.626,89 € 1.163.091,60 € 131.135,09 € 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
Sector de Desporto 

 

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. 
Da 2ª quinzena de junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica. 
À data, o programa conta com 371 pessoas inscritas, 57 do género masculino e 314 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 114 86 28 

Brinches 25 19 6 

Vila Verde de Ficalho 51 46 5 

Vila Nova de S. Bento 47 43 4 

Vale de Vargo 33 30 3 

A-do-Pinto 7 7 0 

Santa Iria 19 18 1 

Vales Mortos 41 35 6 

Pias 34 30 4 

TOTAL 371 314 57 

 
O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 282 

Hidro 327 

Boccia 105 

 

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

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 84 3 28 67 14 5 
Vila Nova S. Bento 71 4 17,75 39 7 6 
Brinches 40 3 13,333333 48 5 10 

V. V. Ficalho 87 5 17,4 24 3 8 
Pias 52 4 13 41 4 10 
Vale de Vargo 47 4 11,75 35 4 9 
Vales Mortos 75 4 18,75 23 4 6 
A-do-Pinto 13 4 3,25 3 3 1 
Santa-Iria 20 4 5 5 4 1 
Total 489 35 13,971429 285 48 6 
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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 maio: 

 

Localidade N.º 

aulas 

Nº de 

participantes 

Média 

frequência 

Serpa 43 7 6 
Vila Nova de S. 

Bento 
23 3 8 

Brinches 18 4 5 
Vila Verde de 

Ficalho 
13 3 4 

Pias --- --- --- 

Vale de Vargo 25 4 6 

Vales Mortos 60 5 12 

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

Santa Iria 17 5 3 

Total 199 31 6 

 

COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA (CAF) 

Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Vales Mortos l 5.ª feira, Serpa l 6.ª feira, Vila 

Nova de S. Bento) 

Freguesias do concelho 

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

 

Localidade 
Participantes 

Aulas 
Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 354 251 6 42 70,9% 

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

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

Pias 150 100 5 20 66,7% 

V. V. Ficalho 68 47 5 9 69,1% 

Vales Mortos 40 29 4 7 72,5% 

V. N. S. Bento 125 81 5 16 64,8% 

Total 737 508 25 20 68,9% 
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  “AULAS DE GINÁSTICA NA HORTINHA E VALE DO POÇO” 
2 e 3 de Maio 
Hortinha e Vale do Poço 

Integrado no programa de atividades do Mês Sénior, realizaram-se no dia 2 e 3 de Maio, na Hortinha (9 
participantes) e Vale do Poço (8 participantes), com o objetivo de promover o programa Gente em Movimento. 
 

  “ENCONTRO FITSENIOR - SERPA” 
Período de execução: 
7 de Maio 
Serpa 
 

 
 
Integrado no programa de atividades do Mês Sénior, realizou-se no dia 7 de maio, em Serpa, o 6 º Encontro 
FitSénior.  
Participaram neste encontro seniores dos municípios de Reguengos de Monsaraz, Mourão Moura, Vidigueira, 
Cuba Barrancos e Serpa. Do concelho de Serpa estiveram alunos de Ficalho, Vila Nova, A do Pinto, Vale de Vargo, 
Pias, Brinches, Vales Mortos, Santa Iria e Serpa, num total de perto de 370 seniores.. 

 

“Ginástica Laboral” – Workshop 
Período de execução: 
8,9,14,15,21,22,29 e 30 de Maio 
Serpa 
Realização de workshops de ginástica laboral, dirigidos a funcionários do município, com a duração de 30 
minutos.  
Sessões realizadas no âmbito da Formação Inicial em Segurança e Saúde no Trabalho, dirigida a todos os 
trabalhadores das Divisões de Ambiente Serviços Urbanos e Mobilidade e Obras Municipais, num total 
aproximado de 140 formandos. 
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  “ROTA DAS AZENHAS” 
 

Período de execução: 
25 de Maio 
 
Serpa 

 

A primeira descida do rio Guadiana da edição de 2019 da Rota das Azenhas, realizou-se no passado dia 25 de 
maio, integrada no percurso de canoagem “Por Este Rio Abaixo”. 
Esta descida contou com 7 participantes, com uma distância aproximada de 10 Km teve início nos Moinhos 
Velhos, em Brinches, e final, no Moínho da Amendoeira. 

 

 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

“TORNEIO DAS FREGUESIAS EM ATLETISMO” 

A Câmara Municipal de Serpa, as Juntas e as Uniões de Freguesia, numa parceria com a Associação de Atletismo de Beja, 
levaram efeito a 2º edição do torneio das freguesias, dando continuidade ao projeto que se iniciou no ano passado e que 
pretende que seja uma atividade que abranja todas as crianças e jovens das freguesias do concelho de Serpa, a partir dos 
7 anos de idade, com caracter informal, com atividades atrativas para estes escalões etários, com o objetivo de: 

- Divulgar o Atletismo na população infantil e juvenil de Serpa 
- Promover o intercâmbio entre as freguesias do concelho 
- Promover o espirito de equipa/freguesia/clube 
- Identificar Jovens talentos 
- Captar novos jovens para a modalidade 

 

No dia 4 realizou-se a primeira fase de apuramento em Ficalho, no dia 11 em Pias., com uma prova de resistência, uma de 
velocidade com obstáculos e uma de lançamento de bola.  
Participaram: 
Vila Verde de Ficalho – 11  
Pias – 7 
 
 
XI ESCALADA DE S. GENS 
Com organização do Município de Serpa em colaboração com a Associação de Atletismo de Beja, realizou-se no dia 19 de 
maio, pelas 10 horas em Serpa a XI Escalada de S. Gens em atletismo. Participaram 106 atletas (benjamins – 40, Infantis - 
11, Iniciados – 8, Juvenis – 12, Juniores – 1, Seniores – 10 e Veteranos – 24).  

 
 
Final do TORNEIO DAS FREGUESIAS em Atletismo 

 Promotor (es) 
Município de Serpa, Juntas de Freguesias do Concelho e Associação de Atletismo de Beja 
19 de maio 
 Serpa 
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A final do torneio das Freguesias realizou-se no Parque do Centro Coordenador de Transportes de Serpa, em simultâneo 
com a realização da XI Escalada de S. Gens. Participaram representantes da União de freguesias de Vila Nova de S. Bento, 
Vila Verde de Ficalho, União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). Faltou a representação da freguesia de 
Brinches 
 A atividades envolveu 1 elemento da AABeja e quatro técnicos da CM de Serpa. 
Participaram um total de 25 atletas divididos pelos seguintes escalões: 23 benjamins, 1 infantis, 0 iniciados e 1 juvenis. 
 
 

 Designação 
Semana da criança – DIAS DO ATLETISMO 

Nos dias 29,30 e 31 de maio realizaram-se os Dias do Atletismo, destinado a alunos do 1ºCiclo dos 
Agrupamentos de Escolas nºs 1 e 2 de Serpa 
No dia 29 de maio, em Vila Nova de S. Bento, participaram 79 alunos, provenientes das escolas de Vila Nova, 
Ficalho e A do Pinto. 
No dia 30 de maio, em Serpa, participaram 157 alunos, provenientes das escolas de Serpa.  
No dia 31 de maio, em Pias, participaram 78 alunos, provenientes das escolas de Pias e Vale de Vargo.  

 
 
Sector Movimento Associativo 
 

ATIVIDADES apoiadas com apoio logístico e/ou financeiro 

 

  

Campeonato Regional de Solo Dance 
O Campeonato regional Solo Dance realizou-se em Serpa no dia 04 de maio e contou cerca de 50 participantes. A 
organização da iniciativa esteve a cargo do Sport Clube Serpa e contou com o apoio do Município. 
 
Torneio de futebol de 7 - Serpa 
 O torneio de futebol de 7 na categoria de traquinas e petizes realizou-se no dia 04 de maio no campo de futebol sintético 
e contou com a participação de cerca de 100 atletas, em representação do Futebol Clube de Serpa, Clube Atlético 
Aldenovense, Piense Sporting Clube, Barrancos Futebol Clube e Moura Atlético Clube A organização da iniciativa esteve a 
cargo do Futebol Clube de Serpa e contou com o apoio do Município. 
 
Jogo Futebol de 11 – Vila Nova S. Bento 
O Jogo de futebol de 11 entre o Clube Atlético Aldenovense e o Sport Lisboa e Benfica, na categoria de veteranos realizou-
se no dia 4 de maio no campo de futebol relva natural de Vila Nova S. Bento e teve a participação de cerca de 40 atletas. A 
iniciativa foi organizada pelo Clube Atlético Aldenovense e contou com o apoio do Município. 
 
Final da taça Distrito de Beja em FUTSAL – Vila Nova S. Bento 
A Final da taça do Distrito de Beja em futsal realizou- se no dia 11 de maio no pavilhão municipal de Vila Nova S. Bento e 
contou com cerca de 30 pessoas. A organização da iniciativa foi da Associação de Futebol de Beja e contou com o apoio do 
Município. 
 
Passeio de BTT Rota do Rosmaninho – Vila Nova S. Bento 
O Passeio rota do rosmaninho e caminhada realizou-se no dia 12 de maio em Vila Nova de S. bento e teve 70 participantes. 
A iniciativa foi organizada pela Associação Desportiva de Vila Nova S. Bento e contou com o apoio do Município. 
 
Torneio de futebol de 7 - Pias 
O torneio de futebol de 7 na categoria de traquinas e petizes realizou-se no dia 18 de maio no campo de futebol relva 
natural de Pias e contou com a participação de cerca 100 atletas, em representação do Futebol Clube de Serpa, Clube 
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Atlético Aldenovense, Piense Sporting Clube, Barrancos Futebol Clube e Moura Atlético Clube A organização da iniciativa 
esteve a cargo do Piense Sporting Clube e contou com o apoio do Município. 

 

 Utilizações parques desportivos e Piscinas: 

 

Parque Desportivo de Serpa - 2091 
  

Pavilhão Carlos Pinhão -  1946 

  
Piscina Coberta de Serpa - 676 

  
Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova - 2278 

 
 
 

   

GABINETE DE APOIO AO TRBALHADOR 

- Organização, coordenação e realização, em parceria com o Serviço de Segurança e Saúde do Município de 

Serpa, de formação interna em Segurança e Saúde no Trabalho, para funcionários afetos aos serviços da Divisão 

de Mobilidade e Obras Municipais e da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. Foram realizadas 8 ações de 

formação em Segurança e Saúde Trabalho, que abrangeram 116 funcionários do Município. 

- Apoio e coordenação de Workshops de Ginástica Laboral, em cooperação com o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, a funcionários afetos aos serviços da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais e da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. Foram realizados 8 workshops, que abrangeram 116 

funcionários do Município. 

- Elaboração do Manual de Acolhimento e Integração do Município de Serpa. 

 

 

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Serpa 

Obras a decorrer 

 Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  

(loteamento da Hortinha, art.ª51 secção J- Soiserpa) 

 Zona Sul - Empreitada de Execução de Rede de BT, IP e ITUR no loteamento da zona sul, parcela 319ª (parcial/zona 

da creche)-CPR 6/2018; 
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Obras concluídas 

 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. 

Pias 

Obras a decorrer 

 Rua António Sérgio- Reparação de Muro; 

 Rua José Machado Moreira Rita- Execução de Muro; 

 Piscina de Pias- Reparação de lajetas 
 

 
Vila Nova de São Bento 
Obras a decorrer 

 Antigo Lagar – Reabilitação do espaço (Substituição de janelas e portão) 
 
Obras concluídas 

 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. 

 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
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  - Limpeza e corte de ervas na EM 525 
  - Reparação de caminhos na zona de Pias 
                 
TRABALHOS EM CURSO 
  - Limpeza e corte de ervas na EM 521  
  - Reparação de caminhos na zona de Brinches 
   

TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS 

  - Conclusão dos trabalhos nas valetas de betão na zona da ribeira de limas, na EM 514 

  - Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo) 

  - Reparação de caminho na zona de Serpa 

 

OBS.: 

A equipa do asfalto está cedida aos Serviços de Proteção civil e de Ambiente desde o dia 3 de abril de 2019. 

 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 
 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. 
- Obra de Intervenção no Edifício do Museu Etnográfico de Serpa 
- Execução de BT, IP e ITUR do Loteamento da Hortinha - Artº 51 Secção J (2ª fase) em Serpa 

- Empreitada de Requalificação das infraestruturas Elétricas do parque de Campismo 

- Empreitada de iluminação eficiente do Pavilhão Carlos Pinhão 

 

 Preparação e acompanhamento de eventos: 
- FliS 
- Encontros de cultura 2019 

 

 Outros: 
- Manutenção de extintores nos edifícios da autarquia 
- Formação de trabalhadores das divisões operacionais  

 
LOGÍSTICA 
 
- Apoio às Festas de A-do-Pinto – Nossa Senhora de Fátima 
- Apoio à FLIS – Festa do Livro de Serpa 
- Apoio à Escalada de S. Gens 
- Apoio às Jornadas Sénior – Baile da Pinha – Vales Mortos 
- Apoio ao Encontro de Culturas 
- Apoio às Festas de Vale de Vargo – Ascenção do Senhor 
 

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 

MÊS SÉNIOR  

De 1 a 24 de maio o município realizou a iniciativa Mês Sénior onde decorreram atividades em todo o concelho, incluindo 

os lugares da Hortinha, Mina da Orada e Vale do Poço : 

- Ações de sensibilização para a saúde; 
- Atividades recreativas e de lazer, 
-Atividades desportivas, 
-Formação para técnicos. 
Atividades com mais participantes: Passeio a Santiago do Cacém que se realizou no dia 10 de maio (cerca de 250 
participantes) e o Baile da Pinha, que teve lugar em Vales Mortos (cerca de 220 participantes). 
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PROJETO PES DES (COBRE) O TEU CORPO 

- Término das sessões em Pias preparação da feira de recursos. 

 

CLAS – Conselho Local de Ação Social 

Dia 29/05 - Reunião de Núcleo Executivo, com a seguinte ordem e trabalhos: 
 
- Diagnóstico Social; 
 
 
- Projeto Interculturalidades Serpa (+) Cidadão 
 
Início do projeto a 06 de maio. 
 
Academia Sénior 
 
Marcha da Academia: 

- Inicio dos ensaios; 

- Elaboração dos fatos nas aulas de costura; 

 

Comemoração do 10º Aniversário da Academia 

Integrado nas comemorações realizou-se: 

- Um encontro de Universidades Séniores. 

- Exposição “BELEZA NO FEMININO” Ensaio fotográfico de Fabrice Ziegler para a Academia Sénior 

- Sessão de trabalho do “REDIAS” Rede Diáspora Serpense 

" Resgatar a Memória - Família Mangas" Este trabalho realizou-se no âmbito do REDIAS - Rede da Diáspora Serpense, 

projeto de investigação / ação que tem como principal objetivo fazer o levantamento do potencial humano dos Serpenses 

na Diáspora. 

 

O Dia da Europa 

Em parceria com CIEDBA, Centro de informação Europe Direct do baixo Alentejo, realizou-se uma caminhada por Serpa 

Antiga. Esta iniciativa esteve integrada no âmbito do projeto Uaditurs II (financiado pelo POCTEP) e das comemorações do 

Dia da Europa organizadas pelos Europe Direct do Baixo Alentejo (a entidade de acolhimento deste centro sob a alçada da 

Representação da Comissão Europeia em Portugal, é a ADPM). 

 
Loja Social de Serpa 
Neste mês foram feitos 30 atendimentos e fornecidos 225 artigos (roupa, sapatos e artigos para o lar). 
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EDUCAÇÃO 

Ação Social Escolar 

Componente de Apoio à Família – Pré-escolar  

No mês de maio beneficiaram deste programa: 

Valência / local Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 

Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 

Refeições 

52 crianças 

1053 refeições 

10 crianças 

203 refeições 

37 crianças 

705 refeições 

21 crianças 

486 refeições 

17 crianças 

246 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 4.666,92€ com os 

seguintes valores correspondentes: 

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

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

1.769,04€ 341,04€  1.184,40€ 816,48 € 555,96 € 

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

Para a execução destas duas valências estão envolvidas 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 maio, a 

autarquia teve um custo de 4.699,87€ distribuído da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

Auxílios económicos – Alunos do 1-º Ciclo 

No mês de maio, face aos pedidos que deram entrada na Autarquia, foram atribuídos os seguintes auxílios económicos: 

Reunião de Câmara de 15/05/2019 

Agrupamento de Escola nº 2 de Serpa ( EB1 de Vila Nova de S. Bento):  

Escalão A –3 Alunos; 

 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

2.013,40 € 

2207 refeições 

330,60€ 

345 refeições 

1.213,21€ 

1118 refeições 

1.142,66€ 

1013 refeições 
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Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 16,00€ 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: 20.985,05€ 
 Viaturas de aluguer: 7.605,31€ 

 
 
OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 
 
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 03 e 04/05 EB de Pias e EB 2,3 Abade Correia da 
Serra 

Fátima e Grutas da Moeda 

08/05 EBPias Lisboa – teatro Pedro 
Arrufe e Castelo de S. 
Jorge 

14/05 Pré-Escolar e 1º Ciclo de Vales Mortos Barrancos - Noudar 

17/05 1º Ciclo de Pias Serpa – Festa do Livro 

23/05 Pré-Escolar Pias Lisboa - Oceanário 

29/05 EB de Pias e EB 2,3 Abade Correia da 
Serra 

Amareleja e Alqueva 

31/05 1º Ciclo de Serpa Lisboa – Jardim Zoológico 

Agrupamento Escola nº 2 Serpa 08/05 EB 2,3 Vila Nova S. Bento Lisboa – Roteiro com a 
“Caravel on Wheels” – 
Parque das Naçõe 

14/05 Escola Secundária Serpa Mina de S. Domingos e 
Mértola 

Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de 
Serpa 

13/05 Turmas TPA e TGE Lisboa – Percurso 
Fernando Pessoa 

30/05 Turmas TPA/TVV Évora – Fundação Eugénio 
de Almeida 

 
 
Apoio com transporte (autocarro camarário ou carrinhas) extra Plano Municipal de Visitas de Estudo  

Dia 17/05 – Transporte dos alunos do concelho (Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S. Bento, A-do-Pinto Vales Mortos e 
Pias) para assistirem à inauguração da Festa do livro, em Serpa. 

 

Conselhos Gerais das Escolas 

Os representantes da Autarquia designados para os Conselhos Gerais participaram nas seguintes reuniões: 

27/05 - Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº1 de Serpa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 1 – Aprovação da Conta de Gerência 2018; 

 2 – Informações e outros assuntos. 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

● CONTARELOS 

Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa, Vila Nova de São Bento l Dias 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30  

Sessões itinerantes de mediação de leitura dirigidas às crianças dos 3 aos 6 anos que frequentam a Componente de Apoio 
à Família (CAF) em cinco localidades do concelho (Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa e Vila Nova de São Bento). 
A atividade é desenvolvida por técnicos da Biblioteca Municipal, que se deslocam aos locais, e visa fortalecer os laços das 
crianças com os livros, bem como suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de mais tarde lerem por prazer.  
Realizaram-se 7 sessões com um total de 117 participantes.  
 
● GOMOS DE TANGERINA 

Biblioteca – Sala do conto l Dia 4 

Sessão mensal de mediação de leitura para pais e filhos com o objetivo de promover a utilização do livro infantil nas famílias. 
Encontro 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. A sessão desenvolveu-se a partir do livro “Mamã” da argentina 
Mariana Ruiz Johnson.   
N.º de participantes: 10 
 

● TERTÚLIA DE PALAVRAS  

Biblioteca – Sala Infantil l Dia 15 

Orbitando 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, lengalenga, trava-línguas, anedotas, 
poesia popular, histórias de vida. 
N.º de participantes: 15  
 

● 3.ª FESTA DO LIVRO DE SERPA (FLiS) 

Biblioteca e Castelo| 17, 18 e 19  

A terceira edição da FLiS – Festa do Livro de Serpa, a festa que semeia estórias, alegria, livros e encontros, realizou-se de 
17 a 19 de maio. Organizada pela Câmara Municipal de Serpa, a FLiS é uma festa de três dias cheios de livros e atividades 
que andam de braço dado com a leitura. 
No jardim da Biblioteca, uma feira do livro disponibilizou um conjunto variado de publicações, entre novidades e livros a 
preços reduzidos. Na sala polivalente e no átrio da biblioteca, uma exposição, patente até 15 de junho, reúne ilustrações 
de Ana Biscaia para “livros pequeninos”. Ainda no jardim, destacou-se a instalação permanente FLiS FLOR que resultou de 
cinco oficinas de artes plásticas realizadas com crianças na EB2,3 Abade Correia da Serra, em março (dias 25, 26 e 27), nas 
quais se pretendeu estimular a criatividade dos participantes e dotá-los de novas ferramentas de interpretação do espaço 
em que vivem. A par destas atividades permanentes existiu uma programação dirigida a todas as faixas etárias. O primeiro 
dia da Festa, sexta-feira, foi dedicado essencialmente à comunidade escolar, onde participaram mais de 400 crianças de 
todo o concelho. No sábado e no domingo a programação dirigiu-se para as famílias e visitantes em geral. No sábado, 18, 
Dia Internacional dos Museus, a FLiS saiu da biblioteca e assinalou a data com um espetáculo noturno no Castelo, “O Baile 
dos Candeeiros”. Entre, espetáculos, oficinas e performances realizaram-se 39 sessões para um total estimado de mais de 
1700 participações. 
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● EXPOSIÇÃO “XEREFÉ- LIVROS PEQUENINOS” DE ANA BISCAIA  

Biblioteca - Sala polivalente e átrio l 17 de maio a 15 de junho 

Exposição que reúne 93 ilustrações originais de Ana Biscaia dos livros “Que luz estarias a ler?”, “Poemas do conta-gotas”, 
Clube Mediterrâneo” e “O solar de Berbiande” editados pela Xerefé – palavra turca que significa “à nossa!” –, fundada pela 
ilustradora em 2014. Ana Biscaia é uma ilustradora de estilo reconhecível. O comprometimento sociopolítico manifesta-se 
em muitas das suas criações artísticas, tanto nos trabalhos realizados para publicações periódicas e cartazes como em obras 
para adultos e em vários livros infanto-juvenis. De destacar os livros: “Que luz estarias a ler?” para crianças sobra a Palestina 
e “Clube Mediterrâneo – doze fotogramas e uma devoração”, para um público jovem adulto, que aborda o tema das 
migrações, das fronteiras, dos muros. No átrio foi instalada uma tenda com ilustrações pintadas sobre tecido, simbolizando 
os campos de refugiados.  
 

● CÁ DENTRO  

Biblioteca - Sala do conto l Dia 25 

Sessões de mindfulness – meditação, orientadas por Guadalupe Paraíba, dirigidas a 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: 10 

 
● TAMBÉM QUERO… LER 

Agrupamentos de Escolas N.º 1 e Nº 2 de Serpa  

O objetivo do programa, inserido no Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar, é oferecer às crianças em idade 
pré-escolar, principalmente às que não têm acesso direto aos serviços da Biblioteca, a possibilidade de estarem em contato 
permanente com o que de melhor se produz em termos do livro-álbum infantil. Pretende-se dessa forma apoiar e consolidar 
as aprendizagens das crianças, assumindo que na base dessa aprendizagem deve estar a emoção, que ativa o interesse e a 
adesão à leitura e à vida. A criança aprende quando o seu interesse é suscitado afetivamente, condição que mais tarde a 
prática escolar, muito centrada no ensinar, no classificar e no distinguir, nem sempre proporciona.  
Assim, através de performance, dramatização, mímica, dança, etc., procura-se suscitar a participação ativa das crianças, 
que podem interromper, observar, cantar, rir, dançar, brincar… 
As sessões têm lugar em A-do-Pinto, Brinches, Pias, Serpa, Vale Vargo, Vales Mortos, Vila Nova de São Bento e Vila Verde 
de Ficalho e são mediadas por Telma Saião e Ermelinda Pepe, com o acompanhamento técnico da Biblioteca Municipal. 
Realizaram-se 55 sessões com um total de 785 participantes. 
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DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 

● VISITAS PEDAGÓGICAS E DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

Museu Municipal de Arqueologia e Castelo l Dia 9 
Núcleo Museológico de Vila Verde de Ficalho | Dia 16 

Desenvolvimento de ações de educação patrimonial sobre património histórico e arqueológico integradas nas Atividades 
de Animação e de Apoio à Família (AAAF) destinadas a crianças do pré-escolar depois do período diário de atividades 
educativas. 
Em maio as ações foram dirigidas ao grupo de Vila Nova de São Bento, com 23 participantes, e de Vila Verde de Ficalho, 
com 19 participantes. A visita pedagógica de Vila Verde de Ficalho inseriu-se também nas iniciativas comemorativas do Dia 
Internacional dos Museus.  
 

                                                           
1 Empréstimo Inter-bibliotecas da RIBBA - Rede Intermunicipal de Bibliotecas dos Baixo-Alentejo 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    11 

DVD-Vídeo    59 

Monografias  259 

Total  329 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     56 

7-9 anos     9 

10-12 anos      26 

13-16 anos     24 

17-20 anos     14 

21-35 anos     53 

36-50 anos     72 

51-65 anos     40 

> 66 anos     35 

Total    329 

Total de novos utilizadores inscritos  7 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB1  8 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB   10 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas           113 

Total de sessões nos computadores  

                                                                      

204 
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● TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO - HISTÓRIA MEDIEVAL DA RAIA 

Aracena e Aroche (Espanha) l Dia 25 

Projeto transfronteiriço promovido pelo Ayuntamiento de Aracena, com financiamento da Junta da Andalucía, em parceria 
com os municípios de Serpa, Moura e Aroche. O projeto visa a promoção dos castelos das quatro localidades através da 
história medieval comum ao território abrangido, que se encontra ligada à Ordem do Hospital e ao seu papel nesta zona 
durante a reconquista cristã. As atividades a desenvolver passam pela elaboração de um folheto promocional sobre os 
quatro castelos, pela organização de conferências centradas na história medieval comum da região e pela dinamização de 
visitas entre as quatro localidades participantes. 
Nesse âmbito, no dia 25, o município de Serpa organizou uma visita para trabalhadores municipais e elementos da 
Academia Sénior a Aroche e de Aracena (17 participantes), que visitaram os respetivos castelos e outros monumentos nas 
duas localidades. A visita a Aracena foi conduzida por Eduardo Romero, arqueólogo do ayuntamiento e líder do projeto, e 
em Aroche foi conduzida por Nieves Medina, arqueóloga do ayuntamiento, contanto ainda com a participação do Alcaide 
de Aroche, e do Presidente da Câmara Municipal de Serpa. 
 

● REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO  

Museu de Arqueologia e Castelo; Torre do Relógio, Casa do Cante e Núcleo Etnográfico do Musibéria l Dia 27 

A Rede de Museus do Baixo Alentejo incluiu no seu plano de atividades de 2019 a realização de visitas técnicas, dirigidas a 

membros da Rede com funções de âmbito museológico, aos museus de Beja e Serpa. Nesse âmbito, a Câmara Municipal 

de Serpa organizou uma visita aos museus locais, que contou com 28 participantes de 5 municípios. A visita centrou-se em 

aspetos técnicos relacionados com a estratégia museológica municipal e a gestão/funcionamento dos espaços e 

equipamentos visitados.  

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 

● ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL MUSIBÉRIA – ENCONTRO DE CULTURAS 

Desenvolvimento dos procedimentos legais e técnicos relativos ao Festival Musibéria - Encontro de Culturas que, este ano, 
decorre nos dias 7, 8 e 9 de junho. Coordenação da logística interna e consolidação e encerramento da programação. 
Nesta 16ª edição, o evento adquire o nome de Festival Musibéria – Encontro de Culturas, em que as marcas distintivas são 
o mundo ibérico e as suas influências, alicerçados na diversidade cultural e na promoção da inclusão das comunidades 
migrantes. 
 

CASA DO CANTE 
 
- Contato com todos os grupos corais do concelho para elaboração da Rota do Cante referente ao mês de Junho 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. 

 
Durante o mês de maio, a Rota do Cante realizou-se nas seguintes datas: 

 Sexta-feira 10 Maio 19h | Vila Verde de Ficalho | Grupo Coral Feminino Flores do Chança  
 Sexta-feira 10 Maio | 21h | Serpa | Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa 
 Terça-feira 14 Maio| 21h30 | Vila Nova de São Bento | Grupo Coral Feminino Madrigal 
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 Terça-feira 21 Maio | 21h30 | Serpa | Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa  
 Quarta-feira 15 Maio| 21h30 | Pias | Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias 
 Sexta-feira 17 Maio| 21h | Vale de Vargo | Rancho Coral Os Camponeses de Vale de Vargo 
 Sexta-feira 17 Maio| 20h30 | Vila Verde de Ficalho - Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho 
 Quinta-feira 23 Maio| 19h | Serpa | Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa 
 Sábado 25 Maio| 19h | Pias | Grupo Coral Feminino "As Ceifeiras de Pias"  
 Sábado 25 Maio| 19h | Vale de Vargo | Rancho Coral Feminino Papoilas do Enxoé 
 Sexta-feira 31 Maio | 21h30 | Vila Nova de São Bento | Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São 

Bento 
 Reuniões com Grupos Corais do Concelho nas suas sedes. 

 
- Reuniões com Grupos Corais do Concelho nas suas sedes. 
 
Divulgação de iniciativas e espetáculos na página de facebook da Casa do Cante, com a participação de grupos corais num 
total de 3847 pessoas alcançadas: 

 
- Divulgação da Rota do Cante referente a Maio. 
- Divulgação de vídeos, Santas Cruzes em Vila Nova de São Bento no âmbito do Protocolo entre a Câmara Municipal 
de Serpa e A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, que visa gravar as manifestações religiosas que envolvem 
Cante Alentejano. 
- Divulgação das III Jornadas de Cante tradição Viva- promovidas por o Instituto Politecnico de Beja com a 
participação de quatro grupos corais. 
- Divulgação do V CanteAlentejo em Brotas com a participação de três grupos corais. 
- Divulgação do XXXII Encontro de Cantares Alentejanos do Concelho de Almada com a participação de seis grupos 
corais. 
- Divulgação da data de apresentação do projeto É Assim Uma Espécie de Cante de Paulo Ribeiro com a 
participação do Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias. 
- Divulgação do evento, Tarde de Cante Alentejano no Escouralcom a participação de cinco grupos corais. 
- Divulgação de evento com Cante Alentejano na Alemanha. 
- Divulgação do IX Encontro de Grupos Corais Alentejanos em Vila Verde de Ficalho com a participação de oito 
grupos corais femininos. 
- Divulgação do evento Cante às Santas Cruzes com participação de um grupo coral. 
- Divulgação de Encontro de Corais Alentejanos - EN´Cante em Arraiolos, participaram seis grupos corais. 
- Divulgação da Feira do Cante e das Tradições de Cuba. 
- Divulgação da Festa Cultural Alentejana em Alverca do Ribatejo, participaram sete grupos corais. 
- Divulgação da participação do Município de Serpa na feira do livro de Lisboa com a atuação de dois grupos corais 
de Cante Alentejano.  
 

 Auditório da Casa do Cante 
- Acolhimento de equipa de promotores turísticos da Bélgica e da Holanda. 

 

 Sala de Exposições Casa do Cante 
 - Exposição no Feminino - Senhora de Mim. 
 

 Visitas à Loja da Casa do Cante 
 - A Casa do Cante recebeu em maio 248 visitantes. 
 
 
 
 
 
 



 

Relatório de Atividades | 2019 

Abril/maio 

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

 

 
65 

 

 

APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

 Empreitadas: 

No mês de maio não houve abertura de novos procedimentos de Empreitadas de Obras Públicas. 

Relativamente aos já abertos e comunicados anteriormente informa-se que as mesmas não tiveram qualquer 

desenvolvimento: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
4/2019 

Empreitada de 
Requalificação da Rua 
Jogo dos Paus, em Pias 

15-04-2019 - 
STAP - 

Reparação, 
Consolidação 
e Modificação 
de Estruturas, 

S. A. 

147.917,50€ 
Aguarda compromisso para se 

poder assinar contrato 

Concurso 
Público 

25/2017 

Empreitada de 
Execução dos 

Passadiços do Pulo de 
Lobo 

03-04-2019 - 
Calaveiras, 
Unipessoal, 

Ldª 

275.305,50€ 
Aguarda compromisso para se 

poder assinar contrato 

 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

47/2019 

Aquisição de Materiais 
de Construção para 

Armazém 
  Análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

46/2019 

Aquisição de Serviços 
para a Produção e 
Agenciamento de 

Espetáculos no Âmbito 
do 16º Encontro de 

Culturas 

03-06-2019 - 
Sons em 
Trânsito - 

Espetáculos 
Culturais, 

Unipessoal, 
Ldª 

74.900,00€ 

Concluído no 
Aprovisionamento (Não foi 

assinado contrato nos termos 
do artº 95º, nº 1, al. c) do CCP) 

Consulta 
Prévia 

45/2019 

Aquisição de Serviços de 
Cartografia Vectorial à 
Escala 1/10000 para a 

Totalidade do Município 
de Serpa 

  Análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

44/2019 

Aquisição de EPI's para a 
DMOM e DASU 

  Aguarda Propostas 
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Consulta 
Prévia 

43/2019 

Aquisição de Serviços 
para o Controle de 

Pragas do Concelho de 
Serpa 

  Análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

42/2019 

Aquisição de Serviços 
para o Concerto de 
Companhia Canto 

Popular, no 16º 
Encontro de Culturas 

24-05-2019 - 
Sons Vadios - 
Cooperativa 
Cultural, CRL 

7.600,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

41/2019 

Aquisição de Serviços 
para o Concerto de 
Óscar Ibanez no 16º 
Encontro de Culturas 

20-05-2019 - 
Sonido e 

Iluminación 
Goyplason S. 

L. 

7.200,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Consulta 
Prévia 

40/2019 

Aquisição de Serviços 
para a Área da 
Comunicação e 

Informação 

21-05-2019 - 
Rascunho 
Invisível - 

Comunicação 
e Marketing, 

Ldª 

72.432,00€ 
Contrato 23/2019, assinado a 

27-05-2019 

Ajuste 
Direto 

39/2019 

Fornecimento e 
Colocação de Vedação 
para Limitar a Área de 

1600m do Futuro Parque 
Ambiental 

  
Em preparação. A Aguardar 

informações complementares 

Consulta 
Prévia 

38/2019 

Aquisição de serviços 
para Tratamentos 

Fitossanitários 

23-05-2019 - 
B. C. V. - 

Produtos de 
Manutenção 
Industrial e 

Serviços, Ldª 

8.466,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

 

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 

36/2019 

Aquisição de Betume 
Asfáltico 

21-05-2019 - 
Betumes Vale 

Longo, Ldª 
30.312,00€ 

Aguarda assinatura de 
contrato, após compromisso 

Consulta 
Prévia 

32/2019 

Aquisição de Projetos 
para a Rede Elétrica e 
Dados no Edifício do 

Centro Social e 
Educativo de Serpa 

23-05-2019 - 
Sandra 

Elisabete 
Gonçalves 

Falagueira de 
Sousa 

2.750,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 
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Consulta 
Prévia 

31/2019 

Aquisição de Módulos 
Pré-fabricados para 

Balneários 

30-04-2019 - 
UEM - 

Unidades de 
Estruturas 
Metálicas, 

Ldª 

44.055,00€ 
Contrato nº 22/2019, assinado 

a 15-05-2019 

Concurso 
Público 

Internacio
nal 

28/2019 

Aquisição de Gasóleo 
Simples 

15-05-2019 - 
Gaspe 

Combustíveis 
330.000,00€ 

Contrato nº 24/2019, assinado 
a 05-06-2019 

Consulta 
Prévia 

27/2019 

Aquisição de Produtos 
de Limpeza 

15-04-2019 - 
Falquímica, 
Unipessoal, 

Ldª 

14.614,69€ 
Contrato nº 21/2019, assinado 

a 07-05-2019 

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 compromisso para 

assinar contrato 

Concurso 
Público 

Internacio
nal 

24/2019 

Fornecimento de Energia 
Elétrica em Mercado 

Livre 
  Em Audiência Prévia 

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 

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

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

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

 Site turístico: https://www.visitserpa.pt/ 
 

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 

http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://www.visitserpa.pt/
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 Comunicados 

 Newsletters 
 

Serpa informação n.º 173 e agenda cultural junho 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  

 Cartaz Gomos de Tangerina Abril 

 Cartaz Tertúlia de Palavras 

 Cartaz Mindfulness Cá Dentro 

 Cartaz plotter exposição “Xerefé – Livros pequeninos” 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

Jornadas da Biodiversidade 

 cartaz 

 flyer passeio dendrológico 

 feixa mesa oradores 

 convite 

 certificados 

 Distribuição de cartazes 

 Acompanhamento e Registo fotográfico 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

Feira Histórica 

 mapa dos espaços edição 2019 

 imagem 2019 

 expobanner Feira do Livro de Lisboa 

 
FLIS 

 cartão organização 

 expobanner 

 mupis madeira 

 sinalética espaços 

 cartaz “Baile dos candeeiros” 

 convite 

 impressão cartaz plotter da Ana Biscaia 

 Distribuição de cartazes 

 Acompanhamento e Registo fotográfico 

 Newsletters  
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 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

Encontro de Culturas 

 Banner facebook 

 Banner site 

 Cartaz 

 Postal convite 

 1 pág. DA 

 1 rodapé Planície 

 Mini Outdoors Beja 

 ATM 

 Lonas palco principal 

 Lona escadas de Santa Maria 

 Lona castelo 

 Lona Musibéria 

 Convite 

 Programa em pdf 

 Mupis CMS 

 Mupis madeira 

 Flyer Interculturalidades 

 Faixa Interculturalidades 
 

Desporto  

 Cartaz Rota das Azenhas 

 Folheto Ginástica Laboral – cópias 

 Cartaz “Vamos Conhecer o Concelho a pé - Caminhada do Crespo” 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

Jogos Municipais 

 Cartaz inscrições 

 Cartaz abertura Brinches 

 Impressão de regulamentos 

 Impressão de fichas de inscrição 
 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 
Galeria Municipal de Arte Contemporânea 

 Convite inauguração 

 Fotografias do espaço 

 Elaboração de notícia para várias plataformas 
 
Academia Sénior de Serpa 

 Correção de textos e paginação do livro “Memórias de Infância” 

 Cartaz “Resgatar a Memoria: Família Mangas” 

 Faixa Família Mangas 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Acampamento e registo fotográfico do evento 
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 Cartazes das atividades descentralizadas de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S. Bento, Pias, A-do-Pinto, Santa 
Iria, Vale de Vargo, Vales Mortos, Vale do Poço e Brinches 

 
Exposição Lixo Marinho 

 Convite 

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 Acompanhamento a inauguração  

Rede de Museus do Baixo Alentejo 

 Certificados de participação 
 
Convívio dos Funcionários da Câmara Municipal de Serpa 

 Cartaz 

 Atualização da base de dados do email dos funcionários da autarquia 

 Newsletters  
 
Semana da Criança 

 flyer 

 marcador de livro 

 Certificados dia do atletismo  

 Newsletters  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 

 
Jardim Municipal de Serpa 

 placas de identificação de espécies 
 
 
Projeto (Des)cobre o Teu Corpo 

 Impressão de fotos 

 Impressão de passaportes 
 

 
Piscina Municipal descoberta 

 Senhas de saída 

 Senhas de entrada dos meses de: junho, julho, agosto e setembro 

 Cartões de entrada livre 

 Documento de informação para os utentes  
 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Acompanhamento Visita Ministro de Cabo Verde 

 Acompanhamento “Jornadas da Biodiversidade”   

 Registo fotográfico de muros apiários na Serra de Serpa 

 Acompanhamento da inauguração da Exposição Senhora de Mim 

 Acompanhamento Fit Sénior em Serpa 

 Acompanhamento Passeio Sénior a Santiago do Cacém 

 Acompanhamento da visita do executivo à Neta e Vale do Poço 

 Registo fotográfico da assinatura dos protocolos das Eco-Hortas 

 Acompanhamento atividades do Mês Sénior no concelho 

 Acompanhamento fan trip Benelux 
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 Acompanhamento Erasmus 
 
Distribuição 

 Cartazes da escalada de S.Gens 

 Cartazes Torneio de Atletismo 

 Car 
 
 
DOM 

 Impressão e dobragem do folheto de segurança em obra  
 
Mês Sénior 

 Expobanner 

 Faixa para a mesa de oradores 
 
 
 
Novo Website da Câmara Municipal de Serpa: http://cm-serpa.pt.vf-portal.com/pt/Default.aspx 

 Edição de Imagens 

 Pesquisa de Conteúdos  

 Carregamento de conteúdos  

 Jardim Municipal de Serpa: Placas espécies e criação de Códigos QR 
 

Notas de Imprensa 

 Exposição “Lixo Marinho – Um problema global”, promovida pela Associação Portuguesa do Lixo Marinho (APMM) 

 3.ª Edição da FLiS – Festa do Livro de Serpa 

 Jornadas da Biodiversidade 

 Encerramento de escolas preocupa Executivo 

 Festival Musibéria Encontro de Culturas com programa multicultural 

 
 

Comunicados 

 Executivo da Câmara Municipal na Neta e Vale do Poço e visita às localidades 

 Executivo da Câmara Municipal de Serpa em A-do-Pinto e Santa Iria e visita às localidades 

 Executivo da Câmara Municipal na Hortinha e na Mina da Orada e localidades 
 

Diversos 

 Pesquisa de Fotos. 

 Design gráfico: cópias do manual de acompanhamento e integração, mapa da cidade, sacos de papel com imagem 
do Município, alteração do cartaz do 25 de Abril da junta de freguesia de Pias, expobanner da Cante Fest 2019. 

 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. 

 
 
 
 

http://cm-serpa.pt.vf-portal.com/pt/Default.aspx
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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: Audiência de julgamento adiada.  
                                     
 
Ação Administrativa Especial Processo n.º 389/11.6 BEBJA – Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja  
Autor: Ministério Público 
Assunto: Peticiona a declaração de nulidade das deliberações de Câmara de 16/12/2009 e 27/01/2010 
Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos Serviços do Ministério Público. 
Situação: Decisão em 1ª Instância desfavorável ao Município. Interposto Recurso 
  
  
Ação de Processo Comum Ordinário 187/12.0 TBMGD – Tribunal Judicial de Mogadouro 
Autor: Município de Serpa 
Ré: Sociedade Francisco Meirinhos – Construções S.A. 
Assunto: Peticiona a restituição do montante de 43 268,02€, pago indevidamente. 
Situação: Iniciado processo Executivo 
  
Ação de Processo Contencioso Pré-contratual 746/16.1BEBJA 
Autor: Decoverdi – Plantas e Jardins S.A. 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona a nulidade do Despacho que Aprovou o Relatório Final, no âmbito do procedimento de empreitada para 
Reabilitação do Jardim Municipal 
Situação: Petição inicial contestada. 
  
Ação Administrativa - Processo 398/18.4BEBJA 
Autor: Norine da Cruz Brito 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona a Impugnação Judicial do Indeferimento da Reclamação do Ato de Homologação da respetiva Avaliação 
de Desempenho (SIADAP 3 - Biénio 2015/2016). 
Situação: Petição inicial contestada. 
  
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. 
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SALDO E ESTADO ATUAL DAS DIVIDAS A FORNECEDORES 
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  
 

Segue informação em anexo, por email.  
 
 
 

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

Serpa, 18 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 


