
Fevereiro 2019 | número 169 | V série
Diretor: Tomé Alexandre Martins Pires

Publicação mensal | Distribuição gratuita

Geoparque
do Vale do 
Guadiana
em projeto

página 2

Brinches 
conta com 
um novo 
espaço verde

página 4

Avanços na 
eletrificação 
da Serra 
de  Serpa

página 5



2 | Serpa Informação | fevereiro 2019

Teve lugar no passado dia 
10 de janeiro, a pedido da 
Câmara Municipal de Ser-

pa, uma reunião com técnicos do 
município de Mértola e do Labora-
tório Nacional de Energia e Geolo-

gia, sobre a preparação da candi-
datura conjunta para a criação do 
Geoparque do Vale do Guadiana. 
Trata-se de um projeto a ser de-
senvolvido na margem esquerda 
do Guadiana, com base na promo-

ção de geossítios. 
Recordamos que em Portugal 

só existem quatro geoparques. São 
áreas protegidas, com limites de-
finidos, com base no património 
geológico. Abrangem um deter-

minado número de geossítios ou 
sítios notáveis de relevo geológico.

Este processo teve início em 
2016, com a assinatura de um pro-
tocolo entre as autarquias de Ser-
pa e Mértola.

destaque
Geoparque do Vale do Guadiana

Candidatura em preparação

Lúcio Travessa, presidente da Junta de Freguesia, acompanhou o Executivo Municipal na visita à localidade

Obras em destaque

Executivo em Brinches
O Executivo da Câmara Municipal de Serpa 

esteve, no passado dia 9 de janeiro, em Brin-
ches, para se reunir com a Junta de Freguesia. 
Várias foram as questões abordadas, nomeada-
mente as obras em curso na freguesia.

Uma das preocupações transmitidas pela 
Junta, que a Câmara Municipal tão bem conhe-
ce, prende-se com o atual estado da estrada 
nacional que liga Brinches a Serpa. As duas au-
tarquias têm feito chegar informações e pedidos 
à Infraestruturas de Portugal, entidade respon-
sável pela estrada, em que se dá conta do avan-
çado estado de degradação do piso. A Câmara 
Municipal de Serpa enviou em 2018, um relatório 
técnico sobre esta via, mas até ao momento não 
recebeu qualquer resposta.

Foi depois feita uma visita à localidade, com 
passagem pelo edifício do Atlético Clube de 
Brinches, onde decorrem obras de remodela-
ção, pelo edifício da Sociedade 1.º de Junho, 
parque dos Castelos, estrada Mariano Lopes, 
Estrada Circular, novo Jardim Municipal, entre 
outros locais.

Reunião preparatória para a candidatura conjunta da criação do Geoparque
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A 
Feira do Queijo do 
Alentejo, que se rea-
liza este ano pela 18.ª 
vez, afirma-se como 
um momento privile-
giado de promoção 

do concelho de Serpa e de tudo o que 
aqui existe e se faz. E se é um certame 
económico de grande impacto, contri-
buindo para a consolidação do papel 
dos recursos endógenos enquanto ba-
ses do desenvolvimento deste territó-
rio, a Feira do Queijo do Alentejo tem 
uma abrangência alargada, pela inte-
gração que promove entre a econo-
mia, a cultura e o turismo no reforço da 
capacidade de atração do concelho de 
Serpa. É assim que, para além do quei-
jo, do vinho, dos enchidos e dos muitos 
e bons produtos que estão represen-
tados, as expressões culturais e iden-
titárias têm um lugar de relevo, onde 
o Cante Alentejano comparece em for-
ça, através da participação de todos os 
grupos corais do concelho no decorrer 
do evento. E, é importante referir que a 
Feira não começa nem acaba nos três 
dias em que se realiza, é um processo 
alargado a vários meses e com vários 
intervenientes, como é o caso da par-
ticipação dos restaurantes na Semana 
Gastronómica do Queijo. A feira expan-
de-se para fora do concelho e do país, 
criando sempre valor acrescentado. 

Bem-vindos ao concelho de Serpa e 
à Feira do Queijo!

EDiToRiAL
BEM-VinDoS à FEiRA 
Do QuEiJo DE 2019!

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Posto Territorial da GNR 

Serpa aguarda 
por novo posto

Foi publicado em “Diário da 
República”, no final do passa-
do ano de 2018, a autorização 
da Secretaria Geral da Admi-
nistração Interna para a rea-
lização de um procedimento 
aquisitivo, com vista à reali-
zação de uma empreitada de 
remodelação e ampliação de 
edifício para o Posto Territorial 
de Serpa da GNR. 

Com um valor global de 
710 mil euros, o despacho é 
assinado pela Secretária de 
Estado Adjunta e da Adminis-
tração Interna, Isabel Oneto.

Esta obra é há muito es-
perada em Serpa, quer pelos 
militares da GNR, quer pela 
própria população, e já foi 

anunciada anteriormente, em 
2015, pelo Governo, que pre-
via a sua conclusão para 2017.

Lembramos também que 
a Câmara Municipal de Serpa 
cedeu um edifício para insta-
lação de novo Posto Territorial 
da Guarda Nacional Republi-
cana, em março de 2015, atra-
vés de protocolo que previa a 
cedência gratuita do edifício 
designado por “Escola Primá-
ria do Jardim”, propriedade do 
Município, para instalação do 
novo posto.

Esta cedência teve por 
base as atuais condições das 
instalações desta força mili-
tar, que pela sua antiguidade 
e dimensão, não dispõem dos 

requisitos mínimos que asse-
gurassem uma boa atuação e 
prestação de serviço público 
por parte da GNR.

A Câmara Municipal de 
Serpa espera que seja desta 
vez que as obras de adapta-
ção do novo espaço vejam a 
luz do dia. Contudo, os pro-
blemas de segurança que 
existem no concelho de Serpa 
não vão ficar resolvidos com 
estas obras de requalificação, 
pois passam sobretudo pela 
falta de investimento, por par-
te do Governo, no número de 
efetivos e na quantidade de 
recursos físicos adstritos ao 
posto territorial de Serpa.

n 

Este espaço foi cedido a título gratuíto pelo município, em 2015
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Vice presidente Carlos Alves representa Serpa

notícias
Jardim de Brinches

Novo espaço verde 
ao serviço da população

A freguesia de Brinches já 
tem a seu dispor mais um es-
paço verde. Falamos do novo 
Jardim. Trata-se de um projeto 
do município, concluído em de-
zembro de 2018, que contempla 

um parque infantil e um circuito 
de manutenção. O espaço é li-
mitado por uma ciclovia e loca-
liza-se junto à estrada circular.

Todo o Jardim está agora ilu-
minado, decorado com novo 

mobiliário urbano (papeleiras e 
bancos) e respetiva sinalética.

A obra teve um custo de cerca 
de 227 mil euros

n 

Fronteira com Espanha 

Assinatura 
de atas 

Os autarcas do Município de Serpa e da zona 
raiana espanhola assinaram as atas de reconhe-
cimento de fronteira. No dia 18 de dezembro 
realizou-se a assinatura dos documentos com 
Paymogo e Santa Barbara de Casa, e no dia 21 
com Rosal de la Frontera. Nesta cerimónia par-
ticipou o vice presidente da Câmara Municipal 
de Serpa, Carlos Alves e o alcaide de Rosal de 
la  Frontera, Antonio Carlos Vázquez.

Realizado anualmente, o auto de reconheci-
mento de fronteiras tem origem no Tratado de 
Limites entre Portugal e Espanha, de 29 de se-
tembro de 1864.

Serpa e Rosal de la Frontera assinam ata

Visita do Executivo Municipal ao Jardim

novo espaço está ao serviço da população
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notícias
Município e escola

Projetos 
ambientais

O Município de Serpa esteve representado 
na Escola Secundária de Serpa, por uma téc-
nica do Serviço de Ambiente, no dia 9 de ja-
neiro, para prestar esclarecimentos e respon-
der a questões sobre áreas verdes da cidade. 

Esta deslocação realizou-se no âmbito da 
realização de projetos no domínio dos espa-
ços verdes em meio urbano que estão a ser 
desenvolvidos pelos alunos do curso Técnico 
de Gestão do Ambiente. 

A Câmara Municipal de 
Serpa aprovou assinar, 
na sua última reunião, 

um protocolo de cooperação 
com a EDP que visa a eletrifica-
ção de mais 25 habitações na 
Serra de Serpa.

O protocolo prevê que a EDP 
comparticipe em 85 por cento, 
cabendo à Câmara Municipal e 
aos proprietários pagar 15 por 
cento do total, o que corres-
ponde a cerca de 83 mil euros.  
A obra terá um custo total de 

cerca de 554 mil euros.
A eletrificação da Serra de 

Serpa, cuja primeira fase teve 
início em 2012, contou com a 
eletrificação de mais de 200 
casas e explorações agríco-
las, sendo que esta ampliação 
da rede é um dos objetivos do 
Executivo Municipal, que tem 
vindo a manter reuniões com 
a Associação de Moradores da 
Neta e do Pulo do Lobo, bem 
como com a EDP. 

Para o Município, a eletrifi-

cação da Serra é sinónimo de 
desenvolvimento do conce-
lho, uma vez que permite que 
pessoas e empresas se fixem 
neste território. Nesta matéria, 
lembramos que a Câmara Mu-
nicipal tem vindo a apostar na 
melhoria de acessos, nomea-
damente com o asfaltamento 
da Estrada Municipal 514, que 
liga Serpa a Cabeceiras de Vale 
Queimado e a construção da 
Estrada Municipal 520, que liga 
Serpa a Paymogo (Espanha).

Eletrificação da Serra de Serpa

Protocolo de 
cooperação com EDP

Tomaram posse, no passado dia 11 de janeiro, 
numa cerimónia que teve lugar na Igreja de São 
Paulo, os novos órgãos sociais da Santa Casa da 
Misericórdia de Serpa. O novo provedor é Antó-
nio Sargento, que já havia desempenhado fun-
ções como tesoureiro na direção anterior.

Tomé Pires, presidente da Câmara Municipal 
de Serpa, marcou presença nesta cerimónia.

Misericórdia 

Novos órgãos 
tomam posse

O Município aposta na fixação de pessoas e empresas nesta zona do território António Sargento é o novo provedor

Escola Secundária recebeu técnica do ambiente
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notícias

No dia 5 de janeiro rea-
lizou-se no CADES — 
Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico 
de Serpa, o sorteio público da 
campanha municipal “O me-
lhor do Natal vem do concelho 
de Serpa — Feliz Natal com o 
Comércio Local”.

Estiveram a concurso 30 mil 

cupões, provenientes dos 80 
estabelecimentos aderentes 
de todo o concelho. Carlos Al-
ves, vice presidente do Muni-
cípio, revelou quais os cupões 
premiados. Foram atribuídos 
50 prémios, e a cada prémio 
corresponde um vale de ofer-
ta no valor de 100 euros que 
pode ser utilizado em qualquer 

um dos estabelecimentos que 
participaram nesta campanha.

Para obter mais informações 
ou esclarecimentos contacte 
o CADES, situado na Rua Luís 
de Almeida e Albuquerque, n.º 
2-4, através do e-mail cades@
cm-serpa.pt ou do telefone 284 
549 840.

n 

Sorteio contemplou 50 vouchers 

Feliz Natal 
com o Comércio Local

Vale de Vargo

Festas de 
São Sebastião

Decorreram, entre os dias 17 e 20 de janeiro, 
as Festas de São Sebastião, em Vale de Vargo. 
A música marcou presença nestas celebrações, 
com atuações de vários grupos corais, nomea-
damente o Grupo Coral Feminino “As Papoilas 
do Enxoé”, o Grupo Coral “Os Camponeses de 
Vale de Vargo” (ambos na sexta-feira, dia 18) e o 
Rancho Folclórico do Centro Cultural de Foros 
da Fonte Seca, do Redondo (no sábado). 

Um dos momentos mais esperados foi a 
atuação de José Malhoa e as Suas Bailarinas, na 
noite de sábado, ao que se seguiu o lançamen-
to de fogo de artifício.

No domingo, dia 20, teve lugar a procissão 
em honra de São Sebastião, acompanhada pela 
Banda Filarmónica “Os Amarelos”, de Moura.

Teatro em Serpa

O Feiticeiro 
de OZ

Por ocasião do centenário da Creche Jar-
dim de Nossa Sra. da Conceição de Serpa, o 
Grupo de Teatro (En)Cena, da Escola Secun-
dária de Serpa, levou à cena o musical “O Fei-
ticeiro de Oz”.

A peça foi exibida no Cineteatro Municipal 
de Serpa, no dia 8 de janeiro, para toda a co-
munidade, e o valor dos bilhetes reverteu a 
favor da Creche. No dia seguinte realizou-se 
outra apresentação, para o público escolar, 
com entradas gratuitas.

Esta iniciativa, organizada pelo (En)Cena, 
teve o apoio da Câmara Municipal de Serpa.   

Peça teve duas sessões

Nº Talão Lojas sorteadas Talão Lojas sorteadas

1 24983 Conceição Guerreiro – Pronto-a-vestir, Lda. / 
Serpa 26 31151 Conceição Guerreiro – Pronto-a-vestir, Lda. / 

Serpa

2 19714 Conceição Guerreiro – Pronto-a-vestir, Lda. / 
Serpa 27 04876 Queijaria Silvestre, Lda. / Vale do Poço

3 04036 Fatal Decor / Vales Mortos 28 23006 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira I) 
/ Serpa

4 34152 Friserpa – Equipamentos de Hotelaria, Lda. / 
Serpa 29 40954 Farmácia Serpa Jardim (Maria Luísa, Venda 

unipessoal, Lda.) / Serpa

5 35479 Sanisol – Sanitários e Isolamentos, Lda. / Serpa 30 34807 Friserpa – Equipamentos de Hotelaria, Lda. / 
Serpa

6 18555 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira II) 
/ Serpa 31 28104 Sapataria Susana e filho / Serpa

7 16386 A.J. Paulino Neves, Lda. / Serpa 32 39031 Sapataria Susana e filho / Serpa

8 16069 A.J. Paulino Neves, Lda. / Serpa 33 39050 Sapataria Susana e filho / Serpa

9 24403 Conceição Guerreiro – Pronto-a-vestir, Lda. / 
Serpa 34 32153 Lojinha da Nazaré / Serpa

10 11864 José Rogado e Lourenço Rogado, Lda. / Pias 35 18654 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira II) 
/ Serpa

11 42017 António Tagarroso Santos / Vale de Vargo 36 02810 Casa Valadas / Vila Nova de São Bento

12 23082 Conceição Guerreiro – Pronto-a-vestir, Lda. / 
Serpa 37 20931 Loja Espassos / Vila Nova de São Bento

13 34581 Friserpa – Equipamentos de Hotelaria, Lda. / 
Serpa 38 26187 Luís e Fernando – Ourivesaria e Joalharia Lda. 

/ Serpa

14 03795 Casa Cubaixo, Lda. / Vila Nova de São Bento 39 14391 Vânia Manuel Guerreiro Figueira – Pães e Sabores 
/ Pias 

15 16537 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira II) 
/ Serpa 40 26815 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira II) 

/ Serpa

16 15553 Conceição Guerreiro – Pronto-a-vestir, Lda. / 
Serpa 41 26900 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira II) 

/ Serpa

17 31635 Conceição Guerreiro – Pronto-a-vestir, Lda. / 
Serpa 42 38946 Luís e Fernando – Ourivesaria e Joalharia Lda. 

/ Serpa

18 06893 O Esteio – comércio de artigos de decoração, 
Lda. / Pias 43 27442 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira I) 

/ Serpa

19 28689 Luís e Fernando – Ourivesaria e Joalharia Lda. 
/ Serpa 44 03947 Casa Cubaixo, Lda. / Vila Nova de São Bento

20 02297 Casa Valadas / Vila Nova de São Bento 45 02237 Casa Valadas / Vila Nova de São Bento

21 41902 A.J. Paulino Neves, Lda. / Serpa 46 04881 Queijaria Silvestre, Lda. / Vale do Poço

22 25826 Julibraz Lda. / Pias 47 06359 Supermercado Batista/ Brinches

23 01238 Farmácia Carneiro / Vila Verde de Ficalho 48 16093 A.J. Paulino Neves, Lda./ Serpa

24 30955 Farmácia Central /Serpa 49 33854 Farmácia Serpa Jardim (Maria Luísa, Venda 
unipessoal, Lda.) / Serpa

25 27434 João Figueira, Lda. (Supermercado Figueira I) 
/ Serpa 50 09118 Mini Mercado Isabel / Pias

Momento da procissão em honra de São Sebastião
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O Município de Serpa pro-
moveu, no dia 11 de janeiro de 
2019, as III Jornadas Municipais 
da Educação, subordinadas ao 
tema Flexibilização Curricular e 
Inclusão.

A iniciativa pretendeu refletir 
sobre o projeto de autonomia e 
flexibilidade curricular do ensino 
básico e secundário, implemen-
tado pelo atual governo, bem 
como promover o valor social e 
económico da educação.

As Jornadas, realizaram-se no 
Cineteatro Municipal e contaram 

com cerca de 100 participantes, 
na sua grande maioria professo-
res.

O evento iniciou-se com a re-
ceção aos participantes, pela ve-
readora da Educação da Câmara 
Municipal de Serpa, Odete Bor-
ralho e seguiu-se o primeiro pai-
nel, “Autonomia e Flexibilidade 
Curricular: dos Decretos às Prá-
ticas”, a cargo da docente Cristi-
na Barata. O segundo painel, “Da 
Flexibilização à Inclusão, que 
caminho?”, esteve a cargo da do-
cente Francisca Alface. No final 

da manhã decorreu um período 
de debate e de tarde realizou-se 
uma visita guiada ao Musibéria. 

Estas jornadas realizaram-se 
no âmbito do Plano Municipal de 
Combate ao Insucesso Escolar 
e contaram com os apoios da 
Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa 
e Agrupamentos n.º 1 e n.º 2 de 
Serpa, e foram financiadas pelo 
Programa Operacional Regional 
do Alentejo 2014-2020 — Alen-
tejo 2020.

Flexibilizar a educação

Jornadas Municipais 
da Educação 

Carta aprovada

Conservação 
da Águia Real

O Município de Serpa aprovou, por unani-
midade, na sua reunião de 26 de dezembro, 
concordar com o teor da Carta de Compro-
missos referente à rede de custódia para a 
conservação da Águia Imperial Ibérica, uma 
espécie criticamente ameaçada que já está a 
nidificar em Serpa.

Esta rede de custódia é desenvolvida no 
âmbito do projeto LIFE Imperial, uma parceria 
entre a Liga Portuguesa da Natureza, Institu-
to da Conservação da Natureza e Florestas 
(ICNF), TRAGSATEC, EDP Distribuição, Câma-
ra Municipal de Castro Verde (CMCV), Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa 
(FCUL), SEO/BirdLife e Guarda Nacional Re-
publicana (GNR).

n 

Sala cheia para discutir educação

Flexibilização curricular e inclusão foram o mote destas Jornadas

Terras Sem Sombra

Iniciativas 
em fevereiro

O Festival Terras Sem Sombra volta este ano 
a Serpa nos dias 9 e 10 de fevereiro com várias 
iniciativas.

Dia 9, sábado, pelas 15.00 horas, decorrerá 
uma oficina de Cante, intitulada “Ao Encontro 
da Tradição Musical Alentejana”, na Casa do 
Cante. Pelas 21.30 horas, no Cineteatro Munici-
pal de Serpa, está previsto um concerto “À Vol 
d’Oiseau: Aves e Biodiversidade no repertório 
pianístico – Do barroco ao presente”. O piano 
estará a cargo de Ana Telles, acompanhada 
por João Eduardo Rabaça, a comentar.

Para domingo, dia 10, pelas 9.30 horas, a 
atividade proposta realiza-se na Herdade da 
Abóboda, em Vila Nova de São Bento, e pren-
de-se com o trabalho aí desenvolvido, nomea-
damente com as raças autóctones e com o ge-
noma do sobreiro.

O tema desta edição do Festival, que conta 
com o apoio da Câmara Municipal de Serpa, é 
“Sobre a Terra, Sobre o Mar – Viagem e Viagens 
na Música (séculos XV-XXI)”.

Herdade da Abóbada recebe atividade
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notícias notícias
22, 23 e 24 de fevereiro

Feira do Queijo do Alentejo
Um dos certames 

mais emblemáti-
cos do concelho 

de Serpa está à porta. Nos 
dias 22, 23 e 24 de fevereiro, 
no Parque de Feiras e Expo-
sições, terá lugar a 18.ª edi-
ção da Feira do Queijo do 
Alentejo, organizada pela 
Câmara Municipal de Serpa.

Confirmada está a parti-
cipação de queijos de todo 
o país, bem como os quei-
jos DOP Serpa, Amarelo da 
Beira Baixa, Picante, Ovelha 
de Castelo Branco, Azeitão, 
Nisa, Évora e Serra da Es-

trela. De Espanha virão dois 
queijos, um artesanal de 
cabra (pasta mole) e outro 
de ovelha artesanal. A Feira 
vai ter também disponíveis 
queijos de todo o mundo, 
devido à participação da 
Maître Renard, uma quei-
jaria de origem francesa 
especializada, sediada em 
Portugal. 

Estarão presentes outros 
produtos regionais como os 
enchidos, o azeite, o vinho, 
o mel e as queijadas de 
requeijão, em simultâneo 
com um diversificado pro-

grama de atividades cultu-
rais e de animação.

As atividades relaciona-
das com a agropecuária 
e pastorícia também vão 
marcar presença, com des-
taque para as oficinas de fa-
brico do queijo, a exposição 
de ovelhas, as demostra-
ções de tosquia e o desfile 
de ovelhas pelas ruas da 
cidade de Serpa. Integrado 
na Feira decorrerá também 
o Concurso “O Melhor Quei-
jo da Feira”.

A gastronomia e os pe-
tiscos locais são uma das 

grandes referências deste 
certame, pelo que a oferta 
disponibilizada nas várias 
tasquinhas é muito diversi-
ficada.

Para aguçar o apetite, 
decorrerá entre os dias 18 
e 24 de fevereiro, a Sema-
na Gastronómica do Quei-
jo, com os restaurantes do 
concelho a apresentarem 
ementas onde este produto 
é presença forte, servindo 
como fator de promoção de 
Serpa, do seu património e 
da sua gastronomia.

Para levar a Feira do 

Queijo do Alentejo ainda 
mais longe, o município 
está a organizar dois even-
tos promocionais. Mostra, 
degustação e venda de 
queijo e outros produtos de 
Serpa, acompanhados por 
atuações de grupos corais 
do concelho serão o mote. 
O primeiro evento terá lu-
gar no dia 2 de fevereiro, na 
Casa do Alentejo, em Lis-
boa e o segundo momento 
está agendado para o dia 13 
de fevereiro, no Consulado 
Português, em Sevilha.

n 

2009

2012 2005

2004 2003 2006
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notícias
Programa 2019

Sexta-feira, 22 de fevereiro
11.00h  Cerimónia de abertura e atuação dos alunos do Programa Cante 
nas Escolas > Entrada Principal
11.30h  4.º concurso de ovinos de raça Île de France > Pavilhão dos Ovinos
11.30h  “A Queijaria vai à Feira” - Oficina prática de queijo  > Stand da 
EPDRS - Pavilhão Principal
12.00h  Receção aos convidados e expositores > Academia do Queijo - 
Pavilhão Principal
14.30h  Demonstração de Tosquia (org. ACOS) > Pavilhão dos Ovinos 
17.00h  “A Queijaria vai à Feira” - Oficina prática de queijo > Stand da EPDRS 
- Pavilhão Principal
17.00h  Demonstração de Tosquia (org. ACOS) > Pavilhão dos Ovinos
16.00h – 18.45h Sessão Técnica e Oficina de Cozinha (ver programa 
específico) > Academia do Queijo - Pavilhão Principal
19.00h – 20.00h Encontro de Corais Alentejanos e desfile > Pavilhão 
Principal e Pavilhão das Tasquinhas
22.00h Espetáculo Tributo A Queen on Vision > Pavilhão das Tasquinhas 
24.00h remember Nigth com DJ DaW > Pavilhão das Tasquinhas
02.00h  Encerramento 

Em simultâneo:
16.30h 5.º concurso “O melhor Queijo da Feira do Queijo (categoria Serpa 
DoP) > Instituto Politécnico de Beja — Escola Superior Agrária de Beja — 
Laboratório de Análise Sensorial

Sábado, 23 de fevereiro
9.00h – 13.00h 5.º Concurso “o melhor Queijo da Feira do Queijo” > CADES  
- Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa
10.00h  Passagem de rebanho de ovelhas pela cidade de Serpa até ao 
recinto da Feira 
11.00h  Demonstração de tosquia (org. ACOS) > Pavilhão dos Ovinos 
12.00h   “A Queijaria vai à Feira” - Oficina prática de queijo > Stand da 
EPDRS - Pavilhão Principal
14.30h  Demonstração de tosquia (org. ACOS)  > Pavilhão dos Ovinos
16.00h – 18.00h Encontro de Corais Alentejanos e desfile > Pavilhão 
Principal e Pavilhão das Tasquinhas
16.30h  “a Queijaria vai à Feira” - Oficina prática de queijo > Stand da EPDRS 
- Pavilhão Principal
17.30h – 18.00h Espetáculo Novos Talentos: João Calado > Pavilhão das 
Tasquinhas  
18.00h – 20.00h Sessão Técnica e Oficina de Cozinha (ver programa 
específico) > Academia do Queijo - Pavilhão Principal
19.00h – 20.00h Concerto pela Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa 
> Pavilhão das Tasquinhas 
22.00h – 24.00h Espetáculo Musical com “Classe Operária“ (cover) > 
Pavilhão das Tasquinhas  
24.00h – 02.00h Saturday Night  DJ HIST mike > Pavilhão das Tasquinhas

Domingo, 24 de fevereiro
9.00h VII Rota do Queijo - passeio BTT > participação gratuita e aberta 
a todos os interessados (consultar cartaz especifico; inscrições e mais 
informação através de btt.luso@gmail.com ) » Pavilhão Carlos Pinhão
10.30h  Workshop de Cães de Pastoreio (APUCAP) > Recinto exterior da 
Feira 
12.00h   “A Queijaria vai à Feira” - Oficina prática de queijo > Stand da 
EPDRS - Pavilhão Principal
14.30h Demostração de Cães de Pastoreio (APUCAP) > Recinto exterior da 
Feira
15.00h – 15.30h Laboratórios de Flamenco musibéria e Las gitanillas de 
Beja > Pavilhão das Tasquinhas
15.00h  Entrega dos prémios do 5.º Concurso “Melhor Queijo da Feira do 
Queijo”, com apresentação dos critérios de avaliação e resultados gerais > 
Academia do Queijo - Pavilhão Principal
16.00h  Desfile de “Os Chocalheiros de Ficalho”
16.00h – 18.00h Encontro de Corais Alentejanos e desfile > Pavilhão 
Principal e Pavilhão das Tasquinhas
19.00h Oficina de Cozinha (ver programa específico) > Academia do Queijo - 
Pavilhão Principal
18.00h – 18.30h Espetáculo Novos Talentos: Dança com  Projecto 
Korpussão - KS KIDZ e KS DANCE > Pavilhão das Tasquinhas
20.00h – 21.30h Espetáculo Musical com “Trigo Roxo” (música tradicional 
alentejana) > Pavilhão das Tasquinhas
23.00h  Encerramento da Feira

Em permanência:
> Exposição “CARDO – um recurso endógeno” (CEBAL – Centro de 
Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo)
> Artesanato ao vivo 
> Animação circulante com o grupo Hornamental

Programa atualizado em www.cm-serpa.pt e facebook Serpa Terra Forte

2013

2018

2002
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o local mais emblemático da Casa Museu

cultura
Academia Sénior em Lanzarote

Na rota de Saramago

Vinte e um alunos da Academia Sénior 
de Serpa rumaram a Espanha, entre os 
dias 12 e 15 de janeiro, no âmbito da disci-
plina de Português. Alunos, professores e 
coordenador, visitaram a Ilha de Lanzaro-
te, nas Ilhas Canárias, tendo como objetivo 
principal visitar a Casa de José Sarama-
go, Prémio Nobel da Literatura em 1998, 
numa altura em que se comemoram os 20 
anos da atribuição do nobel. A vereadora 
Odete Borralho acompanhou a delegação.

“Uma casa feita de livros”, local onde 

o escritor passou grande parte dos seus 
últimos anos de vida, foi convertida em 
museu. A comitiva pôde visitar o escritório 
onde foram escritos os livros “Ensaio sobre 
a cegueira” e os “Cadernos de Lanzarote”. 

As cores de fogo e da terra vulcânica 
predominaram durante os quatro dias da 
visita à ilha dos trezentos vulcões, numa 
viagem que contou com o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa.

Cristina Baleizão

Serpa Museu Aberto

a PEÇa Do mÊS 
Almofariz

Almofariz proveniente de uma casa senhorial, pertença 
da família de António Joaquim Dordio de la Féria Teotónio, 
oriundos de Vila Nova de São Bento.

Foi talhado em madeira de nogueira e apresenta deco-
ração geométrica em bandas realizadas em baixo-relevo. 
As iniciais do nome do proprietário (A.J.D.F.T.) encontram-
-se gravadas na peça, tal como as da casa de família (F.T.N. 
– Féria Teotónio Nonato), estas inseridas numa cartela em 
losango, seguidas da data 21-4-1933. 

O pilão, peça cilíndrica utilizada para pisar os ingredien-
tes, também foi elaborado em madeira, nas mesmas técni-
cas e com o mesmo tipo de decoração.

Os almofarizes eram muito utilizados na culinária, para 
pisar plantas, em farmácias, na preparação de medicamen-
tos ou na elaboração de pigmentos de utilização variada 
(pintura parietal, têxteis, etc.). Localmente também serviam 
para a repisa do cardo leiteiro, que era utilizado para coa-
gulação do leite na produção do queijo.

Trata-se, pois, de uma peça com utilidade quotidiana e 
de raízes ancestrais, mas também relacionada com a arte 
pastoril e que mantém a sua popularidade na atualidade..  

Almofariz em madeira com decoração em baixo-relevo, proveniente 
de uma casa senhorial de Vila nova de São Bento, de possível 
utilização culinária ou farmacêutica. 

Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia de Serpa por D. 
Beatriz de la Féria

Museu Municipal de Etnografia

Comitiva de Serpa em Lanzarote
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cultura
Celebrações da quadra natalícia

Cantar aos Reis
Várias foram as locali-

dades do concelho de 
Serpa que voltaram a 

marcar as celebrações dos Reis.
Em Vila Nova de São Bento 

cantou-se ao Menino, na Igreja 
de São Francisco. A iniciativa, a 
cargo da União das Freguesias 
de Vila Nova de São Bento e 
Vale de Vargo, contou com as in-
terpretações do Rancho Coral e 
Etnográfico de Vila Nova de São 
Bento, Rancho de Cantadores 
de Aldeia Nova de São Bento, 
Grupo Coral Feminino Madrigal e 

alunos do 3.º e 4.º ano do projeto 
Cante nas Escolas da localidade. 

Em Vila Verde de Ficalho, o 
grupo coral “Os Arraianos” dina-
mizou a Noite de Reis, percor-
rendo e cantando em vários es-
tabelecimentos comerciais. 

A Junta de Freguesia de Brin-
ches também promoveu uma 
iniciativa na Noite de Reis (5 de 
janeiro), no Largo do Adro. Lume, 
convívio animado e Cante aos 
Reis foram o mote da festa.

Em Serpa, a União de Fre-
guesias de Salvador e Santa Ma-

ria organizou o Cante aos Reis, 
apoiada pela Câmara Municipal 
de Serpa, com a participação 
do Grupo Coral e Etnográfico da 
Casa do Povo de Serpa, e de nu-
merosos entusiastas.

Em Pias, teve lugar a Festa 
dos Reis, no dia 6 de janeiro, com 
animação musical, espaço infan-
til e comes e bebes, organizada 
pela Junta de Freguesia de Pias. 

Em Vale de Vargo, o Grupo 
Coral Feminino “As Papoilas do 
Enxoé” também promoveu o 
Cante aos Reis.

Principais eventos da Câmara Municipal de 
Serpa para o ano de 2019

FEiRA DO QuEijO DO AlEnTEjO
22, 23 e 24 de fevereiro

CORTEjO HiSTóRiCO E ETnOgRáFiCO
21 de abril

FliS — FESTA DO livRO DE SERPA
17 e 18 de maio

EnCOnTRO DE CulTuRAS
6 a 10 junho

FEiRA HiSTóRiCA
23, 24 e 25 agosto

FEiRA AgROPECuáRiA 
TRAnSFROnTEiRiçA DE vAlE DO POçO
13, 14 e 15 setembro

CAnTE FEST
22, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro

Cultura

agenda 

Tradicional Cante aos Reis iniciou na Praça da República

A companhia BAAL 17 já reiniciou as ofici-
nas de teatro abertas à comunidade, nas fre-
guesias de Serpa e de Vila Verde de Ficalho, 
estando previsto que sejam retomadas breve-
mente também em Brinches e Vale de Vargo. 

Em Serpa, onde a atividade está mais avan-
çada, o texto escolhido foi “A visita da velha 
senhora”, escrito em 1956 pelo dramaturgo 
suíço de expressão alemã Friedrich Durren-
matt (1921-1990). Os ensaios são semanais e 
decorrem no Cineteatro Municipal. Segundo 
Filipe Seixas, responsável da BAAL 17 pelas 
oficinas, “o objetivo é apresentar o espetáculo 
no verão”.

Quem quiser participar nas oficinas poderá 
entrar em contacto com a Companhia, cuja 
sede está localizada no Cineteatro Municipal, 
em Serpa. 

BAAL 17

Oficinas 
de teatro

Vila Verde de Ficalho recebeu Cante aos Reis

Festa dos Reis, em Pias

Comitiva de Serpa em Lanzarote

Oficinas abertas à comunidade

Convívio em Brinches

Momento do espetáculo em Vila nova de São Bento

noite de Reis em Vale de Vargo

©
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cultura

O centro Musibéria, conti-
nuou, em 2018, a nortear 

as suas atividades segundo dois 
eixos fundamentais: criação ar-
tística e novos contextos educa-
tivos. Por outro lado, acentuou o 
seu compromisso de interven-
ção local em diversos contex-
tos, tais como os projetos “Per-
cursos de Inclusão”, “Itinerários” 
e “Dança Maior”, as ações de 
sensibilização no Dia Mundial da 
Dança e no Dia Mundial da Mú-
sica e os Laboratórios de Verão. 

 
Criações e reconhecimento
Entre as obras musicais 

apoiadas, destaque para “Soli-
lóquio”, de João Frade, e “Raízes 
— um piano na Amazónia”, de 
Carla Ruaro, e para as coreo-
grafias “Parece que o Mundo”, 
de Clara Andermatt e João Lu-
cas, e “1’29”, de Raquel Klein. No 
auditório, realce para o recital 
do guitarrista e compositor Ri-
cardo Rocha, para o espetáculo 
dos brasileiros Entrevero Instru-
mental, a performance dos bai-
larinos e coreógrafos Sofia Diaz 

e Vitor Roriz e o espetáculo da 
professora, bailarina e coreó-
grafa Amélia Bentes. 

2018 foi também o ano de 
criação da marca editorial Res-
pirar de Ouvido e da nova ima-
gem gráfica do centro, a apre-
sentação dos CD “DONdeIR 
“e “Serpente Infinita”, de José 
Valente, que logrou reconheci-
mento da crítica nacional. O CD 
“Revoada”, criado e gravado no 
Musibéria pelos brasileiros Irene 
Bertachini e Leandro César, foi 
distinguido com o Prémio Flávio 
Henrique, para melhor CD au-
toral do estado de Minas Gerais 
(Brasil). 

 
Residências e parcerias
Na vertente de apoio à cria-

ção, o Musibéria acolheu 14 resi-
dências artísticas (cinco de dan-
ça e nove de música). Na área 
da formação, prosseguiram os 
Laboratórios de Dança e Músi-
ca, com duas novidades: a intro-
dução das variantes de bata de 
cola, de complementos e de se-
vilhanas, na área do flamenco e 

o início do projeto Dança Maior, 
em parceria com a Academia 
Sénior de Serpa. 

Continuaram os Itinerários 
(em 2018, nas freguesias de 
Brinches, Vila Verde de Ficalho 
e Pias), em parceria com as Jun-
tas de Freguesia, os Laborató-
rios de Verão e o Projeto Inclu-
são, de combate ao abandono 
escolar e à exclusão social, em 
parceria com o Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de Serpa.   

         
Programação e estúdio
Produzidos pelo Musibéria 

foram apresentados, no cen-
tro, 11 espetáculos, 11 oficinas, 
duas mostras, duas performan-
ces, uma exposição e um ensaio 
aberto; fora do centro realiza-
ram-se cinco espetáculos, seis 
oficinas, três apresentações, 
duas mostras e uma aula aber-
ta. O estúdio de som foi utilizado 
por 368 intérpretes, de 20 proje-
tos, em alguns dos quais parti-
ciparam uma dezena de grupos 
corais do concelho e também a 
companhia de teatro BAAL 17.

Academia Sénior

Peça sobe 
ao palco

“Se não sais de ti não chegas a saber quem és”. 
Foi esta a ideia que levou os grupos de Teatro 
da Academia Sénior de Serpa e do (En)cena, da 
Escola Secundária, dia 29 de novembro, no Ci-
neteatro Municipal, a desvendar o Mundo mara-
vilhoso da escrita de Saramago, apresentando 
duas peças deste autor que a professora Maria 
João Brasão adaptou, encenou e dirigiu. Para 
além destes momentos, houve ainda a participa-
ção do Grupo Coral da Academia.

Aos seniores, coube “A Maior Flor do Mundo” e 
ao (En)cena, “O Conto da Ilha Desconhecida”. As-
sim, e associando-se às várias homenagens de 
celebração dos 20 anos da entrega do Nobel da 
Literatura ao escritor português José Saramago, 
estes dois grupos manifestaram também o seu 
apreço pela obra do nosso galardoado contista, 
romancista e poeta.    

Desta forma, no “Barco” de José Saramago 
partimos em busca da Ilha Desconhecida, onde 
as flores são livres de crescer e, com o seu per-
fume, purificam os “ares” de um Mundo cada vez 
mais poluído, porque “gostar é provavelmente a 
melhor maneira de ter e ter deve ser a pior ma-
neira de gostar”.

Francisco Valente – Aluno de jornalismo da Academia Sénior

Musibéria em 2018

Obras reconhecidas 
e criação de marca editorial 

As oficinas de dança são atividades muito participadas no Musibéria

“A Maior Flor do Mundo”, de José Saramago

Momento do espetáculo
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desporto
Andebol infantis

Torneio 
de abertura

A equipa de infantis do Centro de Cultura 
Popular de Serpa classificou-se no 6.º lugar 
do torneio de abertura, onde participaram 
mais nove equipas: Cautchú de Odemira, 
ACR Zona Azul de Beja, Lagoa AC — A e B, 
Clube Vela Tavira, ACCD Lagos, CC Loulé, 
NS Faro e CN Guadiana.

O atleta Pedro Caldeira, do CCP Serpa, foi 
o melhor marcador da competição com 109 
golos.

Mais de 300 motas do tipo Grande Trail (turis-
mo) estiveram no passado dia 13 de janeiro, em 
Serpa, a participar no encerramento de “O Nos-
so Dakar”, um evento promovido pela Longitude 
009 e com apoio da Câmara Municipal de Serpa.

A primeira edição realizou-se em 2014, tem 

vindo sempre a crescer e aconteceu este ano no 
fim de semana de descanso do Rali Dakar.

A Praça da República de Serpa contou com 
um ponto de controlo do evento e o grupo con-
fraternizou num almoço convívio realizado no 
Parque de Feiras e Exposições.

Mototurismo

“O Nosso Dakar” veio a Serpa 

João Sequeira é o mentor de uma equipa de 
formação de pesca desportiva ao achigã, do 
Clube Amadores de Pesca Desportiva de Serpa. 
A grande aposta deste jovem de 29 anos, oriun-
do de Pias, é dar formação a crianças e jovens, 
até aos 20 anos, para que o clube passe a ter 
uma equipa de formação.

Em entrevista ao “Serpa Informação”, João Se-
queira conta que pesca desde os 12 anos, sen-
do que aos 18 anos experimentou a competição. 
A sua primeira competição, a Taça de Portugal 
de Margem, rendeu-lhe logo o segundo lugar. 
Desde então, tem praticado e acompanhado a 
modalidade.

Mais recentemente, e depois de ter estado 
uns anos afastado dos torneios, com o apareci-
mento de novas entidades promotoras de even-
tos desportivos, como a FLW e a Bassnation, 

resolveu voltar à pesca.
Este atleta pratica pesca de margem e de 

pato (com recurso a uma pequena embarcação, 
sem motor, em que a locomoção é feita com re-
curso a barbatanas) e é precisamente isto que 
pretende desenvolver em Serpa, junto das ca-
madas mais jovens.

O contacto com a natureza, a preservação 
das espécies e ainda a limpeza dos espaços por 
onde pescam, serão as grandes linhas motiva-
dores desta nova equipa que está a ser criada.

Os interessados podem obter mais informa-
ções junto do clube, cujas instalações locali-
zam-se na Rua da Fonte Santa, n.º 12, em Serpa.

O Clube Amadores de Pesca Desportiva de 
Serpa, fundado em 1990, atualmente com cer-
ca de 150 sócios, além desta nova modalidade, 
mantém a secção de pesca à boia.

Clube Amadores de Pesca Desportiva de Serpa

Secção de pesca ao achigã

Realizou-se a última prova do ano, a Euro-
pa Odivelas Box Cup — Torneio Internacional, 
que contou com 400 atletas de 39 países. 
Sandra Marques, que representa o Boxerpa e 
a cidade de Serpa, foi vencedora da sua clas-
se, em júnior 66 quilos, tendo defrontado uma 
atleta da seleção francesa de boxe. Sandra 
Markes ganhou também o prémio de melhor 
atleta júnior feminina do torneio.

Boxerpa e Sandra Markes  concluíram esta 
época de competição de 2018 com os títulos 
Nacional e Ibérico, tendo conquistado 11 pri-
meiros lugares (dois por K. O.), duas medalhas 
de prata na Suécia e Alemanha e um 3.º lugar 
no início da época, perfazendo 14 combates e 
estando sempre ao mais alto nível.

Boxe

Serpa 
vence França

Ponto de controlo instalado na Praça da República

Sandra Markes em combate

Equipa de infantis

Pesca de pato: com recurso a uma embarcação não motorizada Modalidade atrai jovens
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obras no concelho obras no concelho
Intervenções em todo o concelho

Empreitada de manutenção 
e reparação de calçada

Encontra-se a decorrer uma em-
preitada de manutenção e repara-
ção de calçada na rede viária no 
concelho de Serpa. A empreitada 
foi adjudicada a uma empresa, pelo 

valor de 29 800 euros.
Os trabalhos a executar consis-

tem na reparação e manutenção 
de pavimento em calçada existente 
em arruamentos, passeios, largos 

e outros espaços do concelho. As 
áreas de intervenção são reduzidas, 
em locais distintos espalhados por 
todo concelho, resultado sobretu-
do dos trabalhos de manutenção 

das redes de abastecimento e sa-
neamento executados. Em janeiro 
as intervenções passaram por Vila 
Nova de São Bento e Vila Verde de 
Ficalho.

Arranjos em passeios Calcetamento em Vila nova de São Bento
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obras no concelho
Brinches
> Apoio à requalificação da sede do 

Atlético Clube de Brinches

Pias
> Conclusão da requalificação da Escola 

da Orada

> Requalificação da Escola da Hortinha

Serpa
> Execução de vedação no Parque de 

Campismo, junto à igreja de São Pedro

> Requalificação do Museu de Etnografia

> Requalificação do Mercado Municipal

>Intervenção nas infraestruturas e arranjos 
na Zona Sul

Vila nova de São Bento
> Intervenção na Rua Dr. Albérico 

Figueiredo

> Requalificação do antigo Lagar

Vale do Poço
> Aplicação de asfalto a frio na EM 514

Vale de Vargo
> Requalificação da Rua Francisco dos 

Santos Pateira e da Rua do Mercado

> Reparação de caminhos

> Arranjos em espaços verdes

MERCADoS  
Brinches – 2, 9, 16 e 23

Vale de Vargo – 6 e 20

Vila Nova São Bento – 8

Vila Verde de Ficalho – 7

Serpa – 26

FARMáCiAS DE SERViço

         01 | Farmácia SERPA JARDIM

02 a 08  | Farmácia CENTRAL

09 a 15 | Farmácia SERPA JARDIM

16 a 22 | Farmácia CENTRAL

23 a 28 | Farmácia SERPA JARDIM

> Reparação de asfalto

Concelho
> Manutenção de arruamentos em 

calçada

> Limpeza e corte de ervas na EM 522 
(Estrada da Penalva)

> Trabalhos de terraplanagem junto à EM 
520 (Estrada de S. Marcos)

_________________________________________

adjudicações, ajustes diretos e outras 
obras disponíveis para consulta na base 
de contratos públicos online em http://
www.base.gov.pt
_________________________________________

Análises 
à qualidade da água
As análises à qualidade da água podem ser 
consultadas no setor de atendimento da autarquia 
ou no sítio do município em www.cm-serpa.pt.

Apelo à participação
Reuniões públicas  
No mês de fevereiro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 6, na sala de 
Sessões da Câmara Municipal de Serpa, pelas 
17.30h. A ordem de trabalhos estará disponível 
para consulta no sitio do município (www.cm-
serpa.pt) com 48 horas de antecedência. A sua 
participação é importante, contamos consigo!

Dê-nos a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos 
gostaria de ver tratados? O que podemos fazer 
para melhorar o jornal?

Envie-nos as suas críticas e sugestões sobre o 
“Serpa Informação” para o endereço de correio 
eletrónico sici@cm-serpa.pt. 



PuBLiCAção MEnSAL | DiSTRiBuição GRATuiTA
Diretor Tomé Alexandre Martins Pires 

Redação, Design e Paginação Serviço de Informação, Comunicação e Imagem 
Tiragem 10 000 exemplares Depósito Legal 368421/13 impressão REGISET, S.A, Quinta 

Gonçalo José, Armazém Industrial n.º 2, lote 3 - Baixa de Palmela 2900-396 Setúbal 
Propriedade/edição Câmara Municipal de Serpa Morada Praça da República s/n. 7830-389 
Telefone 284 540 100 Fax 284 544 721 e-mail sici@cm-serpa.pt Publicação anotada na ERC 

Estatuto Editorial publicado no site do Município em www.cm-serpa.pt

agenda cultural e desportiva
iniCiATiVAS CuLTuRAiS E RECREATiVAS
Exposição de coleção de instrumentos musicais tradicionais —
Por Pedro Mestre . SERPA
Até dia 30 de abril. Serpa Lovers
org: Serpa Lovers

Christopher Seed . SERPA
Dia 3 . 18h30 . Serpa Lovers
Mais informação em: https://www.facebook.com/events/332450364030362/

org: Serpa Lovers

CASA Do CAnTE . SERPA
Org: Casa do Cante/ Câmara Municipal de Serpa 
> Rota do Cante

Ver oferta semanal de Cante em https://pt-pt.facebook.com/
CasaDoCanteSerpaPt/

BiBLioTECA MuniCiPAL ABADE CoRREiA DA SERRA . SERPA 
Org: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Leitura com Mimos . Animação de leitura para bebés com Ana Rita Moriés 
Dia 2 . 10.30h sessão para bebés dos 6 aos 18 meses  |  11.30h sessão 
para bebés 18 aos 36 meses | N.º máximo de crianças por sessão: 10 crianças. É 

indispensável a presença de um adulto. Org: Ana Rita Moriés e Câmara Municipal de Serpa 

> Contarelos . Mediação de leitura. Para crianças a partir dos 3 anos
Dias 6, 13, 20 e 27 | 17.30h 

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
Dia 9 . 11.00h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Mãos na Massa  . Oficina de expressão plástica
Dia 16 . 10.30h às 12.30h 

> Encontros . Apresentação de livros e conversas com os autores
   Apresentação do livro “Sem chão” de João Mário Caldeira

Dia 16 . 16.00h

> Gomos de Tangerina . Mediação de leitura para famílias e crianças a partir 
dos 3 anos
Dia 23 . 11.00h

MuSiBÉRiA . SERPA 
Org: Musibéria/ Câmara Municipal de Serpa

> Espetáculo de Música . Sephardica com Emilio Villalba, Sara 
Marina e Ángeles Núñez 
Dia 9 . 18.30h . m/06 anos . auditório musibéria

> Oficina de Dança . Com Sérgio Diogo Matias
  Dia 20 . 19.00h  . m/08 anos . Estúdio Dança 1 musibéria

Baile de São Valentim . VALES MORTOS
Dia 16 . 22.00h
Org: Comissão de Festas de Vales Mortos

Semana Gastronómica do Queijo . CONCELHO 
De 18 a 24 . restaurantes aderentes do concelho
Org: Câmara Municipal de Serpa

Feira do Queijo do Alentejo . SERPA
De 22 a 24 . Parque de Feiras e Exposições
Org: Câmara Municipal de Serpa

DESPoRTo
Gente em Movimento . TODO O CONCELHO 
» GináSTiCA  .  HIDROGINÁSTICA  .  BOCCIA SÉNIOR
Horários disponíveis em www.cm-serpa.pt

Futebol . TODO O CONCELHO 
Dia 2 . 10.30h | Campeonato Distrital de Infantis
C.A. Aldenovense – C.F. Guadiana  / Parque Desportivo de Vila N. 
S. Bento
Dia 2 . 15h00 |׀ Campeonato Distrital de Juvenis
F. C. Serpa – V. G. Vidigueira / Parque Desportivo de Serpa
Dia 3 . 10.30h | Campeonato Distrital de iniciados
F. C. Serpa – Barrancos F.C. / Parque Desportivo de Serpa
Dia 3 . 15h00 | Campeonato Distrital de Seniores
Piense S.C. – S.C.M. Aljustrelense / Parque Desportivo de Pias
Dia 9 . 15h00 | Campeonato Distrital de Juvenis
F. C. Serpa – Moura A. C. / Parque Desportivo de Serpa
Dia 10 . 10.30 | Campeonato Distrital de Iniciados
F. C. Serpa – C.D. Beja / Parque Desportivo de Serpa
Dia 17 . 15.00h ׀ Taça do Distrito
Piense S.C. – Saboia A.C. / Parque Desportivo de Pias
Dia 17. 15.00h ׀ Taça do Distrito
F. C. Serpa – F.C. Castrense/ Parque Desportivo de Serpa
Dia 23. 10.30h | Campeonato Distrital de infantis
C.A. Aldenovense – G.D.C. Alvito / Parque Desportivo de Vila N. S. 
Bento
Dia 23. 15.00h ׀ Campeonato Distrital de Juvenis
Piense S.C. – Ourique D.C. / Parque Desportivo de Pias
Dia 24. 15.00h ׀ Campeonato Distrital de Seniores
F. C. Serpa - G.D. Renascente / Parque Desportivo de Serpa

Andebol . Pavilhão Carlos Pinhão
Dia 2. 15.00h׀ Campeonato Nacional 2ª Divisão – Juvenis
C.C.P. Serpa – Sines 
Dia 2. 17.00h׀ Campeonato Nacional 3ª divisão – Seniores
C.C.P. Serpa – Sassoeiros
Dia 16. 17.00h׀ Campeonato Nacional 3ª Divisão – Seniores
C.C.P. Serpa – Almada 

Ténis de Mesa . Casa do Povo de Serpa
Dia 3. 11.30h ׀ Campeonato Nacional 2ª Divisão de Honra 
Seniores – Zona Sul 
Casa do Povo de Serpa - Os Catedráticos
Dia 3. 15.30h ׀ Campeonato Nacional 2ª Divisão de Honra 
Seniores – Zona Sul 
Luso U. Serpense – Os Catedráticos
Dia 10. 15.00h ׀ Campeonato Nacional 2ª Divisão de Honra 
Seniores – Zona Sul 
Luso U. Serpense – Casa do Povo de Serpa
Dia 22. 18.00h ׀ Campeonato Nacional 2ª Divisão de Honra 
Seniores – Zona Sul 
Luso U. Serpense – Clube Top Spin

Futsal . Pavilhão Municipal de Vila Nova S. Bento
Dia 8. 21.00h ׀ Campeonato Inter Regional de Futsal - Seniores
C. A. Aldenovense – Estremoz 

iV Trail Ribeira de Limas . SANTA IRIA
Dia 17
Org: Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria –  Santa Iria BikeTeam

Apoio: Câmara Municipal de Serpa

Passeio de BTT “Vii Rota do Queijo” 
Dia 24 . 9.00h . Pavilhão Carlos Pinhão
Integrado na Feira do Queijo do Alentejo

Participação gratuita e aberta a todos os interessados (Inscrições e mais informação através 

de btt.luso@gmail.com)

Org: LUSO BTT  |  Apoio: Câmara Municipal de Serpa


