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Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo é um dos investimentos para o próximo ano

notícias

Câmara e Assembleia aprovam

Orçamento para 2020 
O Executivo da Câmara 

Municipal de Serpa irá gerir 
o Município em 2020 com 25 
592 000 euros, o valor do orça-
mento aprovado. Um montante 
um pouco mais elevado que o 
do ano anterior e que irá com-
portar investimentos de gran-
de vulto para o concelho.

Trata-se de um orçamento 
para a realização de um traba-
lho coletivo e de continuidade, 
que visa o desenvolvimento do 
concelho e da qualidade de 
vida da população, que pre-
tende dotar o território de mais 
e melhores condições para 
quem aqui reside e trabalha e, 
em simultâneo, criando fatores 
de atratividade, com base nos 
recursos terra e património, 
que promovam a fixação de 
pessoas, de novos residentes, 
de investidores e o aumento 
de visitantes.

Contudo, na medida que a 
Lei das Finanças Locais não 
tem sido cumprida e que, neste 
momento, se desconhece qual 

vai ser o Orçamento de Esta-
do para 2020, não há qualquer 
previsão das verbas a transferir 
para o município, nem das me-
didas que irão eventualmente 
ser tomadas para a recupera-
ção da capacidade financei-
ra das autarquias locais, nem 
tão pouco sobre as principais 
orientações a adotar, pelo que 
o exercício orçamental para o 
próximo ano foi condicionado 
pelo desconhecimento do que 
vier a ser aprovado. 

Para 2020, em curso esta-
rão projetos estruturantes para 
o concelho e para a região, 
como o Centro Tecnológico 
Agroalimentar do Alentejo e da 
Zona industrial Agroalimentar 
de Serpa, cujas candidaturas 
foram aprovadas recentemen-
te, e que em conjunto, repre-
sentam um investimento glo-
bal de 4,5 milhões de euros. 

Projetadas para o próxi-
mo ano estão também vá-
rias obras de conservação de 
equipamentos escolares que 

estão sob as competências da 
Câmara Municipal e que irão 
significar um importante in-
vestimento. Significativo será 
também o investimento em 
instalações desportivas e re-
creativas.

A expansão da Rede Mu-
seológica do concelho é outra 
das prioridades em 2020. Em 
curso estão vários projetos, 
nomeadamente o Museu do 
Cante (em obra), o Museu do 
Queijo (em obra), e o Museu de 
Etnografia (remodelação em 
curso), entre outros. 

Paralelamente, estão pre-
vistas obras em arruamentos 
em várias localidades do con-
celho, que à partida podem 
parecer de menor dimensão, 
mas que serão intervenciona-
das de forma mais profunda, 
pois aproveitando a interven-
ção, será logo feita a subs-
tituição de toda a rede de 
água, além de asfaltamentos 
ou calcetamentos, depen-
dendo da via.

Reuniões 
descentralizadas 

Executivo em 
Vila Verde de 
Ficalho

O Executivo da Câmara Municipal de Serpa 
esteve em Vila Verde de Ficalho no passado 
dia 11 de dezembro, onde manteve uma reu-
nião com o Executivo da Junta de Freguesia. 
Foi feita uma visita conjunta à localidade, no-
meadamente a obras em curso. Pela tarde 
foram realizados atendimentos a munícipes e 
realizou-se a reunião de Câmara.

Falta de recursos 
no concelho

Município 
reúne com 
Ulsba

No passado dia 5 de dezembro, e depois de 
o Município de Serpa ter pedido uma reunião 
com carácter de urgência com o Conselho de 
Administração da Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo, foi feito o ponto de situa-
ção sobre a colocação de médicos no Centro 
Saúde de Serpa e nas extensões do conce-
lho. O Município de Serpa voltou a mostrar o 
seu desagrado pela situação que se vive no 
concelho de Serpa, aliás muito semelhante 
à que se vive no País, e que se prende com 
uma grande falta de meios humanos e outros 
recursos, afetos à saúde.

Impostos para 2020
Para 2020, o Executivo da Câmara Munici-

pal optou por não aumentar o Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis (IMI) no concelho de Ser-
pa. Se em 2019 era de 0,3 por cento, ou seja, 
a taxa mínima permitida por lei, em 2020 esse 
valor mantém-se. A taxa relativa aos imóveis 
classificados como de Interesse Público, de 
valor municipal ou património cultural, tive-
ram em 2019 uma redução da taxa em 50 
por cento, que mantém no próximo ano, bem 

como os prédios urbanos degradados, que 
em 2019 contaram com uma majoração em 
30 por cento da taxa de IMI, vão contar com 
a mesma majoração em 2020. 

O Imposto sobre o Rendimento de Pes-
soas Singulares (IRS), cujo valor da participa-
ção variável era em 2019 de 5 por cento, irá 
manter-se em 2020.

n
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Este ano que agora começa 
vai ser decisivo nalguns 
dos projetos em que te-
mos vindo trabalhar, com 
referência à conclusão de 
intervenções fundamen-

tais como é o caso do Mercado Municipal 
de Serpa e ao arranque de outros gran-
des projetos, de que são exemplos a nova 
Zona Industrial Agroalimentar de Serpa e 
o CETAA – Centro Tecnológico Agroalimen-
tar do Alentejo. Programadas para este 
ano estão também obras de conservação 
de equipamentos escolares dentro das 
competências da Câmara Municipal, bem 
como o investimento na requalificação de 
instalações desportivas e recreativas. A ex-
pansão da Rede Museológica do concelho 
é outra das prioridades, estando a decor-
rer a obra do Museu do Cante, do Museu 
do Queijo (no Mercado Municipal) e a re-
modelação do Museu de Etnografia, entre 
outros. São de referir, ainda, intervenções 
em arruamentos por todo o concelho, jun-
tamente com intervenções mais globais 
a nível da rede de saneamento. É de sa-
lientar, igualmente, a conclusão do projeto 
concelhio da internet sem fios, a par com 
outras ações no âmbito da modernização 
administrativa e de melhoria no serviço 
prestado, deixando aqui a certeza da nossa 
firme vontade de continuarmos, com oti-
mismo e determinação, a trabalhar para o 
desenvolvimento do concelho.

n

EDITORIAL
BEM-VINDO 2020! 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Este equipamento reabre ao público completamente renovado

A Piscina Municipal Co-
berta de Serpa reabre 

ao público no dia 6 de janei-
ro de 2020. Lembramos que 
este equipamento foi sujeito 
a obras de remodelação de 
grande vulto. A intervenção 
incluiu a substituição da rede 
de água, fria e quente, e no 
âmbito do processo de trata-
mento da mesma realizou-se 
a substituição de filtros, leito 
filtrante, baterias de válvulas 
e pré-filtros. Para a produ-
ção de água quente sanitária 

foram adquiridos acessórios 
para o depósito e circulação 
primária, e no que concerne 
ao tratamento de ar realizou-
-se a revisão da unidade de 
tratamento de ar e do extrator. 
Procedeu-se também à repa-
ração e isolamento do tanque 
de compensação e caleiras, e 
instalação de novas cabines 
de duche.

O objetivo, para além de 
melhorar o conforto dos utili-
zadores, passou também pela 
instalação de mecanismos 

que permitam a redução de 
consumos energéticos. O va-
lor total da intervenção foi de 
67 591,18 euros, mais IVA.

De referir que parte des-
ta intervenção foi feita pelos 
serviços da autarquia e que 
os trabalhos mais específicos 
foram realizados por empresa 
da especialidade, a qual teve 
dificuldades na entrega de 
materiais, atrasando a conclu-
são da obra e consequente-
mente, atrasando a reabertu-
ra ao público.

Obras de remodelação de grande vulto  

Piscina Municipal 
Coberta reabre



4 | Serpa Informação | janeiro 2020

notícias

Agroecologia em zonas semiáridas

Sessão no Cades
O Cades (Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico 
de Serpa) recebeu, no passado 
dia 26 de novembro, a sessão 
“Agroecologia em zonas semiá-
ridas: a gestão eficiente da água”.

Tomé Pires, presidente da Câ-
mara Municipal de Serpa, parti-
cipou nesta sessão de trabalho, 
que teve em cima da mesa te-
mas como “O que é agroecolo-
gia? Qual é a ciência por traz do 
conceito?”, “Culturas de sequeiro 
e culturas irrigadas”, Agricultu-
ra de Conservação: uma ferra-
menta para a gestão eficiente da 
água”.

A sessão contou ainda a apre-
sentação de casos de estudos, 
nomeadamente a exploração 
na zona das estepárias (Campo 
Grande), olival intensivo em pro-
dução biológica (Olival da Risca), 
olival milenar extensivo (Monte 
da Zanga) e horticultura e fruti-
cultura (Biodamasco). 

Escolas com amianto

Município exige obras 
Depois do alerta lançado 

na comunicação social sobre 
a existência de escolas com 
amianto no concelho, a Câma-
ra Municipal de Serpa informa 
que a existência deste material 
nos estabelecimentos escolares 
onde vivem diariamente alunos 
e professores, é obviamente 
uma preocupação elevada.

No que toca a escolas bá-
sicas e secundárias, a Câmara, 

de há anos a esta parte, tem 
vindo a exigir junto do Minis-
tério da Educação, que sejam 
realizadas obras de vulto, ne-
cessárias nas escolas Secun-
dária de Serpa e EB 2, 3 de Vila 
Nova de São Bento.

A degradação cada vez maior 
destas duas escolas põe em 
causa a segurança da comuni-
dade escolar, não só pela ques-
tão do amianto, mas por muitas 

outras, pelo que a autarquia 
espera que seja criada uma so-
lução global para os problemas 
estruturais dos estabelecimen-
tos de ensino.

Dentro das suas competên-
cias, o Município tem vindo a 
dar resposta à remodelação to-
tal ou parcial dos equipamentos 
escolares do pré-escolar e pri-
meiro ciclo, onde o problema do 
amianto já não existe.

Escola Secundária de Serpa bem como a EB 2, 3 de Vila Nova de São Bento necessitam de obras urgentes

Semana Europeia

Prevenção 
de Resíduos

No âmbito da Semana Europeia da Preven-
ção de Resíduos, e integrado nas atividades de 
educação ambiental do Município de Serpa, de 
16 e 24 de novembro, realizou-se um conjunto 
de atividades por técnicos da ResiAlentejo. 

No dia 20 de novembro, a ResiAlentejo dina-
mizou oficinas de reutilização de resíduos, inti-
tuladas “Eu faço os meus enfeites de Natal”, di-
rigidas a crianças do 1.º Ciclo do Centro Escolar 
de Serpa, abrangendo as 10 turmas existentes, 
num total de 215 alunos envolvidos. 

No dia 23, o Cades – Centro de Apoio ao De-
senvolvimento Económico de Serpa, acolheu 
um Oficina de Compostagem, desenvolvida 
com o intuito de incentivar a população ade-
rente a realizar compostagem caseira, recor-
rendo à temática da agricultura biológica.

Esta atividade visou informar e sensibilizar 
a população para a temática da prevenção da 
produção de resíduos, através do incentivo à 
prática da compostagem caseira.
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Debate em Lisboa

Mudanças 
climáticas

Decorreu nos dias 25 e 26 de novembro, na 
Faculdade de Ciências, em Lisboa, uma reu-
nião de trabalho, entre os parceiros do projeto 
Desert-Adapt (Preparing desertification áreas 
for increased climate change), do qual faz par-
te o Município de Serpa. 

O principal objetivo do projeto Desert-Adapt, 
em consonância com a adaptação às mudan-
ças climáticas, é desenvolver estratégias e 
tecnologias inovadoras de adaptação com re-
lação ao uso da terra e conservação do solo.

De 28 de fevereiro a 1 de 
março de 2020 realiza-se 

a 19.ª edição da Feira do Queijo 
do Alentejo, no Parque de Feiras 
e Exposições de Serpa.

Organizada pelo Município 
de Serpa, conta com a parceria 
de diversas entidades locais e 
regionais.

Neste momento estão em 
curso as inscrições (até 14 de 

janeiro de 2020) para os exposi-
tores que pretendam participar 
neste certame que já é uma re-
ferência ao nível nacional.

Iremos privilegiar o conce-
lho de Serpa, nomeadamente 
os produtos endógenos, mas 
muito em especial o produto 
mais emblemático da região: o 
Queijo.

Não faltará animação, entre 

oficinas de culinária com queijo, 
Concurso de Melhor Queijo da 
Feira do Queijo, demonstração 
de tosquia, concurso de ovinos 
e percurso pela cidade, tasqui-
nhas, Cante Alentejano, música 
e animação circulante, serão 
diversas as iniciativas que vão 
animar mais uma Feira do Quei-
jo do Alentejo. 

n

Inscrições até 14 de janeiro

Feira do Queijo do Alentejo 

Associação Nacional de Municípios 

Serpa marca presença 
em Trás-os-Montes

Tomé Pires, Presidente do 
Município de Serpa, participou 
no Congresso da Associação Na-
cional de Municípios, realizado 
em Vila Real de Trás-os-Montes, 
nos dias 29 e 30 de novembro. 

Subordinado à organização 
do Estado, o modelo de desen-
volvimento do país e o finan-
ciamento local, debateu-se a 
atividade autárquica, nomeada-
mente a que decorre da assun-

ção de um novo quadro de com-
petências e de novos desafios 
em áreas como saúde e educa-
ção, cultura e desporto, água e 
resíduos, entre outras. 

n

Vila Verde de Ficalho celebrou, da melhor 
maneira possível e como é já tradicional, o 
1.º de Dezembro. A Restauração da Indepen-
dência foi o mote para uma animada arruada, 
muito participada. 

Vila Verde de Ficalho

1.º de 
Dezembro

Tomé Pires marca presença no congresso da ANMP

(EN)Cena apresenta

O Rapaz 
de Bronze

O grupo de teatro da Escola Secundária de 
Serpa, (EN)Cena apresentou no Cineteatro 
Municipal de Serpa, no passado dia 12 de de-
zembro a peça de teatro intitulada “O Rapaz 
de Bronze”, de Sophia de Mello Breyner. Fo-
ram feitas três sessões, duas para as escolas 
e uma para a comunidade.

O evento teve o apoio da Câmara Municipal 
de Serpa, da Baal17 e do Musibéria.



6 | Serpa Informação | janeiro 2020

notícias
Mostra de Doçaria de A-do-Pinto

À mesa com o Mel
De 6 a 8 de dezembro realizou-

-se mais uma Mostra de Doçaria, em 
A-do-Pinto, no Salão Polivalente da 
localidade, organizada pela União 
das Freguesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo e com o apoio 
do Município de Serpa.

Música, animação e o melhor 
da doçaria regional não faltaram. A 
mostra teve início com animação 
circulante, pelo Grupo de Bombos 
Alen’Ritmo, de Vila Nova de São Ben-
to, a que se seguiu a abertura oficial, 
com as intervenções da presiden-
te da União de Freguesias, Manue-
la Pica, e do vereador do município, 
Francisco Godinho. 

O workshop “Mel Doce Mel” abor-
dou vários temas relacionados, 
como o uso do mel à mesa, por 
Maria José Saturnino da Palma, os 
benefícios do mel para a medicina, 
pelo Jardim Terapêutico - Maria José 
Palma e Ana Fernandes, e a impor-

tância das abelhas para a biosfera, 
por António Elias. 

Uma oficina de Doçaria Regional, 
levada a cabo por Maria José Satur-
nino da Palma e António Elias, reu-
niu grande número de curiosos para 
assistir à confeção de nógado, uma 
iguaria à base de mel.

O final da tarde e a noite foram de-
dicados à música, com a atuação do 
grupo Vozes de Alqueva, da banda 
Tokyfoge e de Tiago Catarino. 

O dia 8 começou de um modo 
muito saudável, com um passeio pe-
destre, muito participado. 

De tarde, a partilha de receitas de 
cozinha e de dermocosmética natu-
ral, levada a cabo por Maria José Pal-
ma e Ana Fernandes, do Jardim Tera-
pêutico, atraíram os visitantes. 

A tarde rematou com um espetá-
culo musical pelo Rancho de Canta-
dores de Aldeia Nova de São Bento, 
Os Trinca Espinhas e Cantares do Sul. 

Mostra Pias

Gastronomia, vinho e cultura
Nos dias 13 a 15 de dezembro rea-

lizou-se em Pias uma mostra enogas-
tronómica, organizada pela Junta de 
Freguesia de Pias, com o apoio do Mu-
nicípio de Serpa. 

Uma visita a adegas e vinhas deu 
início à atividade, a que se seguiu a 
atuação do grupo de bombos Pias a 
Bombar e animação infantil.  À noite 
houve fados com Rute Ramalho, Fer-
nanda Oliveira, Pedro Calado e Mafalda 
Vasques, acompanhados por António 
Caeiro (viola) e António Barros (guitarra 
portuguesa e viola). 

No segundo dia, a mostra abriu com 
uma prova comentada de vinhos. Se-
guiu-se o colóquio “Pias - 2 000 anos 
de tradição vinícola”, com os painéis “O 
território de Pias durante a época ro-
mana” e “O vinho na Lusitânia romana: 
produção, consumo e exportação”. O 
showcooking - “O vinho e a paisagem 
- harmonizações gastronómicas”, dirigi-
do pelo Chef António Alexandre, abor-
dou a interpretação contemporânea 
dos saberes e sabores locais. 

Ao final da tarde foi exibido um do-
cumentário sobre a vida e obra de Vito-

rino, “Não sei do que é que se trata, mas 
não concordo”. 

Modas e modos foi o mote da noite, 
com as interpretações do Grupo Coral 
Feminino “As Ceifeiras de Pias” & Celina 
da Piedade e Ana Santos, Grupo Coral 
e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” 
& Tim, Vitorino, Manuel Paulo, Nuno 
Guerreiro e Paulo Ribeiro. Noite dentro, 
a música esteve a cargo do DJ Reis e 
do DJ Pedro Simões (Café da Manhã da 
RFM). 

Para os entusiastas do néctar dos 
deuses realizou-se uma prova comen-
tada de vinhos, e para repor energias, 
realizou-se um almoço típico, com um 
prato bastante apreciado na localidade, 
a surraburra. 

Ao início da tarde realizaram-se jo-
gos para crianças, explorando a temá-
ticas dos alimentos de outono, com 
Alexandra Matos e Ana Rito, seguidos 
de um showcooking infantil de broas 
natalícias mais saudáveis, com Alexan-
dra Matos.

A mostra encerrou com um espe-
táculo musical pela OLE - Orquestra 
Ligeira do Exército.

Francisco Godinho, vereador do município, cumprimenta um expositor

Sessão de abertura da Mostra Pias
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Sociedade Filarmónica de Serpa 

Aniversário celebrado 
com música e migas

A Sociedade Filarmónica de Serpa comemo-
rou o seu 46.º aniversário em dois dias distin-
tos. As celebrações tiveram início no dia 1 de 
dezembro, com a realização de um concerto no 
Musibéria e de uma arruada, com a participação 

da Banda Municipal de Música de Villablanca. 
No dia 8 a Sociedade recebeu sócios e popu-

lação em geral para uma alegre confraterniza-
ção, acompanhada das tradicionais migas.

n

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Serpa celebrou no passado dia 
14 de dezembro o seu 40.º ani-
versário, com uma cerimónia 
de entrega de Medalhas de 
Mérito aos Bombeiros.

A terminar o dia o dia com 
chave de ouro, subiu ao pal-
co do Cineteatro Municipal de 
Serpa, o fado pelas mãos de 
Ana Sofia Varela, Pedro Mou-
tinho e Fernanda Oliveira, e o 
Cante Alentejano, com Grupo 

Coral e Etnográfico da Acade-
mia Sénior de Serpa, Rancho 
de Cantadores de Aldeia Nova 
de São Bento, Grupo Coral e 
Etnográfico da Casa do Povo 
de Serpa e Rancho Coral Femi-
nino Papoilas do Enxoé.

40.º aniversário

Gala dos Bombeiros

Parada dos Bombeiros na comemoração do aniversário

Alentejo Farms 

Visita 
a exploração

Uma delegação do Município de Serpa, 
composta por Tomé Pires, presidente da Câma-
ra Municipal de Serpa, e Francisco Godinho, ve-
reador da autarquia, esteve em Alcácer do Sal, 
a visitar uma herdade de produção biológica, 
no passado dia 5 de dezembro. A visita foi ainda 
acompanhada pelo Diretor Regional de Agricul-
tura do Alentejo, José Godinho Calado.

Editora Respirar 
de Ouvido

“Incurso” 
no mercado

A editora Respirar de Ouvido lança o álbum 
“Incurso”, dos Entrevero Instrumental, grupo que 
apresenta um trabalho autoral de música instru-
mental brasileira com grande influência dos rit-
mos do sul do Brasil e da música contemporânea.

“Incurso” é a sexta publicação da Respirar de 
Ouvido e está disponível desde 11 de dezembro 
nas principais plataformas digitais de download e 
streaming, tais como: Google Play, Deezer, Apple 
Music, Spotify, Amazon Music, Tidal, entre outras.  

O álbum da autoria do grupo brasileiro Entre-
vero Instrumental foi criado, gravado, misturado e 
masterizado no centro Musibéria. 

A obra contou com o apoio do Município de 
Serpa, do ministério da Cidadania e da Secretaria 
Especial da Cultura do Brasil, através da Lei de In-
centivo à Cultura.

A editora Respirar de Ouvido, fundada em 2017, 
pretende promover obras, autores e intérpretes 
de excelência através de um catálogo distinto, 
destacando a matriz cultural ibérica e as suas 
fusões e tem ainda disponíveis no seu catálogo 
nas plataformas digitais de download e streaming  
“Luna de Pueblo”, “Serpente Infinita”, “Solilóquio” e 
“SingularLugar – Travessia”.

Espetáculo musical em dia de aniversário
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destaque destaque
Animação para todos os gostos

Natal no concelho 
de Serpa
Para animar a quadra Natalícia, a Câmara 

Municipal de Serpa preparou um progra-
ma repleto de atividades para todas as 

idades. A presença do Pai Natal, num espetáculo 
destinado a todas as crianças do primeiro ciclo, foi 
um sucesso (ver caixa).

Para dinamizar o centro histórico da cidade, fo-
mentado também o comércio local, a Câmara Mu-
nicipal de Serpa promoveu nos passado dia 7 de 
dezembro, o Mercadinho de Natal que se realizou 
na Praça da República.  A animação infantil foi uma 
constante.

As localidades do concelho também foram con-
templadas com atividades e, nos dias 21 e 22 de 

dezembro, a autarquia preparou animações infantis 
que tiveram lugar nas localidades de Pias, Vila Ver-
de de Ficalho, Vale de Vargo, Santa Iria, Vila Nova 
de São Bento, A-do-Pinto, Brinches e Vales Mortos.

No dia 29, o Cineteatro Municipal de Serpa rece-
beu o concerto “Wolfgang Amadeus Mozart: a sua 
vida e obra”, fruto de uma residência artística, pro-
movida pela Orquestra Clássica Lusitanus e apoio 
da Câmara Municipal de Serpa.

Para janeiro, no dia 5, terá lugar um concerto de 
lançamento do CD “Cante”, dirigido pelo maestro 
Nuno Côrte-Real e interpretado pelo Ensemble 
Darcos e Coro Recicare, no Cineteatro Municipal 
de Serpa.

Confraria 
do Cante promove

XII Concerto 
de Natal 

A Casa do Cante recebeu, no passado dia 
22 de dezembro, mais um concerto de Natal, 
promovido pela Confraria do Cante, desta feita, 
com a apresentação e lançamento do CD-Livro 
“Cante ao Menino, Janeiras e Reis do concelho 
de Serpa”.

O evento contou com a participação do Grupo 
Coral da Academia Sénior de Serpa, Grupo Coral 
“Os Ceifeiros” de Serpa e do Grupo Coral e Etno-
gráfico das Casa do Povo de Serpa.

O CD-Livro apresenta 18 temas, sobre a te-
mática, interpretados por vários grupos corais 
do concelho, conta com as letras das modas, as 
pautas das músicas e ainda com os nomes dos 
altos e dos pontos de cada moda.

De referir que o CD-Livro conta com o apoio 
da Câmara Municipal de Serpa.

24 de dezembro

Lume 
de Natal

O tradicional lume de Natal voltou a reali-
zar-se em várias localidades do concelho, no-
meadamente em Pias, no Largo da Igreja; em 
Vale de Vargo, junto à Igreja; em Vila Nova de 
São Bento, no Largo da Igreja; em A-do-Pinto, 
no Largo do Jardim; em Vila Verde de Ficalho 
na travessa da Igreja e também em Serpa no 
Largo do Salvador e na Cruz Nova.

Concerto da Orquestra Clássica Lusitanus

Animações infantis no Mercadinho de Natal
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destaque

Trenó dos Sorrisos em Serpa

Crianças ao rubro com o Pai Natal

A equipa do Pai Natal esteve em Serpa, no passado dia 16 de de-
zembro, animando as crianças do primeiro ciclo do concelho, com o 
espetáculo Trenó de Sorrisos.

Além de um espetáculo de circo, com a companhia Malatish, a 
música com a banda do Pai Natal, e a entrega de presentes e balões 
animaram as crianças nesta tarde.

A-do-Pinto, 
Vale de Vargo e Vila 
Nova de São Bento 

Concertos 
de Natal 

A União de Freguesias de Vila Nova de São 
Bento e Vale de Vargo promoveu nos passados 
dias 21 e 22 de dezembro, vários concertos de 
Natal nas localidades de A-do-Pinto, Vale de 
Vargo e Vila Nova de São Bento.

Em A-do-Pinto, o palco no dia 21, foi a Igreja 
Paroquial, com uma apresentação musical dos 
meninos da catequese, seguidos do Grupo Co-
ral Feminino Madrigal. A tarde terminou com os 
Talentos de Vale de Vargo. Já em Vale de Vargo, 
no dia 22, A Igreja Paroquial de São Sebastião, 
contou com as atuações do Grupo Coral Fe-
minino Papoilas do Enxoé, Talentos de Vale de 
Vargo e Ana Amaro. Em Vila Nova de São Bento, 
no dia 22, na Igreja Paroquial de São Francisco, 
atuaram os meninos da catequese, os Talentos 
de Vale de Vargo e Ana Amaro.

Vila Verde de Ficalho Santa Iria

Pias A-do-Pinto

Vales Mortos Vale de Vargo Vila Nova de S. Bento
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cultura
Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
“Pesos de tear”

Desde 2018 que a Câmara Municipal de Serpa publica 
a rubrica “Peça do mês”, nascida no âmbito das comemo-
rações do Ano Europeu do Património Cultural.

Entre 2018 e 2019 foram dadas a conhecer 12 peças ou 
artefactos dos museus municipais de Arqueologia e Et-
nografia, contribuindo assim para a missão de divulgar e 
promover o património cultural do concelho de Serpa.

Ao longo de 2020 continuaremos a retratar em textos 
de síntese mais alguns artefactos, como forma de valori-
zação da rede museológica municipal, e convidando to-
dos os interessados a visitarem os museus de Serpa para 
conhecerem estas e outras histórias que lá se guardam.

Este conjunto de peças é proveniente do Cerro dos Caste-
los de São Brás, povoado pré-histórico localizado quatro qui-
lómetros a sul de Serpa, ocupando um pequeno cabeço pró-
ximo da Quinta de São Brás, uma moradia rural do século XIX. 

O lugar apresenta boas condições naturais de defesa e nas 
proximidades existem solos férteis e água em abundância, 
condições que terão sido importantes para a instalação das 
comunidades pré-históricas. 

Em 1979 e 1980 realizaram-se escavações arqueológicas 
que permitiram descobrir vestígios do período Calcolítico (ou 
Idade do Cobre), recolhendo-se cerâmicas com grande va-
riedade de fabricos, objetos em pedra como pontas de seta, 
machados, enxós e escórias de fundição de cobre.

O sítio é rodeado por duas cinturas de muralha e possui 
um bastião defensivo junto à muralha interior.

Também se detetou uma área que foi considerada como 
um tear, por se terem encontrado dezenas de crescentes de 
barro concentrados num espaço muito limitado. 

Estes crescentes eram interpretados como pesos, sendo 
considerados atualmente como componentes de tear apesar 
de subsistirem muitas dúvidas sobre a forma como seriam 
utilizados, uma vez que os teares eram constituídos por ma-
teriais perecíveis, tornando difícil a sua reconstituição.

Museu Municipal de Arqueologia

“Pesos de tear” cerâmicos em forma de crescente. Período 
Calcolítico (3200-2600 a.C.). Provenientes do sítio arqueológico 
Cerro dos Castelos de São Brás (Serpa, Salvador e Santa Maria)

Cante Fest

Edição de 2019 
muito participada

Dando continuidade à informação di-
vulgada na última edição do “Serpa Infor-
mação”, no passado mês de dezembro, 
damos agora conta das iniciativas que de-
correram após o fecho da última edição. 

No dia 25, a Casa do Cante encheu-se 
para receber a apresentação do Museu / 
Centro Interpretativo do Cante, a que se 
seguiu um colóquio sobre Cante, no âm-
bito da relação entre a tradição e o turis-
mo, moderado por Ana Paula Amendoeira, 
diretora Regional de Cultura do Alentejo, e 
Pedro Pristas, doutorado em Antropologia. 

No dia 26, a Casa do Cante foi palco 
para a apresentação do relatório do Plano 
de Salvaguarda do Cante para a UNESCO, 
e um debate sobre o que mudou nos cin-
co anos de Património da Humanidade do 
Cante. 

No último dia das celebrações, 27, o 
Cineteatro Municipal de Serpa acolheu a 

cerimónia oficial da comemoração do 5.º 
aniversário da Inscrição do cante Alente-
jano na Lista Representativa do Patrimó-
nio Cultural Imaterial da Humanidade, da 
UNESCO, que incluiu a entrega de me-
dalhas aos grupos corais signatários da 
candidatura do Cante Alentejano a Patri-
mónio Cultural Imaterial da Humanidade 
da UNESCO. 

Participaram na iniciativa todos os gru-
pos em atividade do concelho, o Executi-
vo Municipal, o presidente da Assembleia 
Municipal, bem como a diretora Regional 
de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amen-
doeira, e dois representantes do Ministério 
da Cultura. 

A noite encerrou com um concerto pe-
los grupos corais do concelho, com inter-
lúdios a cargo do pianista Ariel Rodriguez, 
com direção de Armando Torrão.

n
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VI Concurso de Fotografia

Entrega de prémios
A Biblioteca Municipal Abade Correia da Ser-

ra acolheu, no dia 7 de dezembro, a ceri-
mónia de entrega dos prémios do VI Concurso de 
Fotografia “Património (I) Material do Concelho de 
Serpa”. A fotografia intitulada “Pulo do Lobo”, arre-
batou o primeiro lugar do júri, composto por An-
tónio Carrapato (fotógrafo), Nicola Di Nunzio (fo-
tógrafo) e Odete Borralho (vereadora da Câmara 
Municipal de Serpa).

O vencedor, Carlos Manuel Afonso Pereira, levou 
para casa um prémio de mil euros. Em segundo lu-
gar ficou João Pedro Costa, com a fotografia “Agri-
cultura Geométrica” e em terceiro, José Manuel da 
Costa, com a fotografia “Peregrinação do Cante”.

Alguma das fotografias foram distinguidas com 

menções honrosas individuais: João Pedro Costa 
(“Sereno amanhecer de outono”, Ribeira da Mor-
gadinha, 2019); Alexandra Isabel dos Santos Melão 
(“A oração”, Festa das Santas Cruzes, Vila Nova de 
São Bento, 2019); João Pedro Carvalho dos San-
tos (“Quercus”, Belmeque, 2018); Fabrice Ziegler 
(“Gente daqui”, arredores de Serpa, 2018); José Luís 
Sousa Beiral (“Forte e resistente”, Castelo de Serpa, 
2018); José Manuel da Costa (“Regresso ao passa-
do”, Serpa, 2019).

Posteriormente realizou-se a inauguração da ex-
posição, com um total de 46 fotografias, resultado 
de uma seleção por parte do júri, que estarão pa-
tentes ao público na Biblioteca Municipal, até 4 de 
janeiro de 2020.

Fórum Turismo Palmela 

Território Hospitalário 
O Fórum Turismo Palmela, realizado no dia 6 

de dezembro, foi este ano dedicado à temática 
da valorização dos destinos turísticos através do 
papel das Ordens Religioso-Militares.

A presença do projeto Território Hospitalário foi 
assegurada por Eduardo Romero, do Ayuntamiento 
de Aracena e Miguel Serra, da Câmara Municipal 
de Serpa, com uma apresentação destinada a dar 
a conhecer os objetivos deste projeto. 

O projeto Território Hospitalário, resultante da 
cooperação transfronteiriça entre Serpa, Moura, 
Aroche e Aracena, pretende promover uma rota 
de turismo cultural associada à história medieval 
comum deste território raiano e à sua ligação com 
a Ordem Religioso-Militar de São João do Hospital, 
que durante o processo da Reconquista Cristã foi 
a instituição responsável pela conquista e gestão 
destas localidades.

n

Vencedores do VI concurso de fotografia

Musibéria

2019 
em Números 
Gerais

O cento Musibéria prosseguiu em 2019 a 
sua orientação programática, desenvolvendo 
os programas e projetos previstos, sintetizados 
aqui em números. 

Criação artística  
O centro acolheu 42 artistas em residências ar-
tísticas, distribuídos por 15 projetos, oito na área 
da dança e sete na área da música, e apresen-
tou uma criação própria em dança (“Mar al Flor”).

Programação
Foram produzidos, promovidos e/ou acolhidos 
19 espetáculos de música e/ou dança,
14 oficinas de música e/ou dança e 31 outras 
atividades (entre exposições, seminários, etc). 
As atividades contabilizaram 3 467 espetado-
res/participantes.

Contextos educativos 
A oferta formativa em dança e música contou 
com 61 inscritos nos Laboratórios de Dança e 
Música, 25 alunos a frequentar o projeto “Dança 
Maior”, com a Academia Sénior de Serpa, e aco-
lheu três estágios, um da Escola Secundária de 
Serpa, outro da ETIC e mais um do IPBeja.

Estúdio de Som
Estiveram em gravações 107 artistas, com des-
taque para o grupo Companhia do Canto Popu-
lar e para o Grupo Coral da Academia Sénior de 
Serpa.

Publicações
A editora Respirar de Ouvido publicou três no-
vos álbuns musicais: “Solilóquio” do acordeo-
nista João Frade, “SingularLugar-Travessia” da 
pianista Katerina L’dokova e “Incurso” do grupo 
Entrevero Instrumental.

Distinções e prémios
Quatro projetos apoiados obtiveram reconheci-
mento (distinções e prémios), quer a nível na-
cional, como internacional:
- “Parece que o Mundo”, espetáculo de dança 
de Clara Andermatt e João Lucas, criado no Mu-
sibéria foi nomeado na categoria de Dança para 
Melhor Coreografia 2018, pela SPA; 
- “Raízes — Um Piano na Amazónia”, trabalho 
discográfico e filmográfico de Carla Ruaro, gra-
vado no Musibéria foi galardoado com o Prémio 
do Júri na categoria Best Cinematography, pelo 
Kalajoki Film Fest;
- “Rebento”, trabalho discográfico do grupo 
Companhia do Canto Popular, gravado no Musi-
béria foi reconhecido como Disco Antena 1;
- “Serpente Infinita”, trabalho discográfico de 
José Valente, criado, gravado e editado no Mu-
sibéria e posteriormente publicado pela editora 
Respirar de Ouvido foi distinguido com o Prémio 
Carlos Paredes 2019. 
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desporto
Projeto

UP Again 
Sénior

O município de Serpa integra o 
projecto UP Again Sénior, programa 
que visa proporcionar uma prática 
desportiva regular a adultos maiores 
de 65 anos.

Este programa é vocacionado para 
a promoção da saúde, com foco na 
prevenção da queda e manutenção 
de estilos de vida saudáveis e au-
mento do conhecimento sobre os 
benefícios de exercício físico.

Motociclista de Pias dá cartas ao nível nacional

Tudo a rodar no campeonato nacional
Jaime Coelho tem 32 anos, é na-

tural de Pias, e amante do desporto 
motorizado desde que tem memória, 
muito, assume, por influência familiar.

Praticante da modalidade des-
de 2011, iniciou-se na competição 
em 2016, na Copa Dunlop Motoval. 
Acabou todas as corridas nesse ano, 
tendo ficado no meio da tabela clas-
sificativa.

Em 2017 conseguiu seis pódios 

em seis corridas, obtendo o terceiro 
lugar na geral, nessa mesma cate-
goria do Campeonato Nacional de 
Velocidade. Em 2018 esteve afasta-
do das competições. Regressou este 
ano, participando em 12 corridas que 
lhe valeram oito vitórias e o titulo de 
campeão.

Sobre o percurso que tem vindo 
a trilhar, Jaime Coelho evidencia o 
trabalho necessário, com “muita pre-

paração a nível físico e mental, com 
dieta e muito exercício”, bem como a 
dedicação dos que o acompanham. 
“Não trabalho sozinho, por trás há 
uma micro-equipa que faz o trabalho 
de casa, muito bem feito, a minha fa-
mília, que me ajuda bastante, e é o 
meu braço direito. Há muito trabalho, 
muito apoio e muita dedicação da 
parte deles.”

No próximo ano, 2020, irá competir 

na categoria principal do Campeo-
nato Nacional de Velocidade, em Su-
perStock 600.

“O objetivo é fazer o máximo de 
pontos possíveis”, frisa o atleta, que 
considera que “vai ser interessante 
rodar com pilotos com tanta expe-
riência naquela categoria”.

O piloto conta com o apoio de em-
presas do concelho e com o apoio 
institucional do Município de Serpa.

Município de Serpa promove a prática desportiva com os maiores de 65 

Jaime Coelho celebra um pódio O piloto conta com o apoio institucional da Câmara Muncipal de Serpa 
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Patinagem Artística

Torneio sobre rodas
No dia 7 de dezembro o Complexo Despor-

tivo de Serpa acolheu o Torneio Sul Open, de 
patinagem artística. 

Participaram o Clube Patinagem Artística 
Cuba, Real Amizade Farense, Futebol Clu-
be Castrense, Grupo Desportivo Diana, Mou-
ra Desportos Clube, Patinagem Clube Tavira, 
Clube de Patinagem de Beja, Sport Clube Mi-
neiro Aljustrelense e Sport Clube de Serpa Pa-
tinagem Artística, com um total de cerca de 75 
atletas em competição. 

Os atletas do clube anfitrião obtiveram bons 
resultados. Na modalidade de Solo Dance, es-
calão de Infantis, Mariana Rodrigues obteve o 
1.º lugar e Maria Ana Maurício o 4.º lugar; em 
Iniciados o 2.º lugar foi arrecadado por Ma-
riana Teixeira e o 3.º por Leonor Colaço. Na 
mesma modalidade, em Juniores, o pódio foi 
integralmente composto pelos patinadores da 
casa: Carolina Mósca venceu o 1.º lugar, Ca-
rolina Cruz o 2.º e Ana Peneque o 3.º lugar. 
Em Patinagem Livre, escalão de Juniores, Ana 
Peneque alcançou o 2.º lugar e Carolina Cruz 
o 3.º lugar. 

Serpa aderiu

Rede de Municípios 
Amigos do Desporto
O Município de Serpa 

aderiu ao programa 
“Município Amigo do Despor-
to”, um grupo de boas práticas 
de benchmarking e de forma-
ção, relativo à intervenção dos 
municípios nas práticas de ati-
vidades físicas e no desenvol-
vimento desportivo, bem como 

dos resultados obtidos pelos 
municípios portugueses.

Este programa tem como 
missão monitorizar, reconhe-
cer e divulgar as boas práticas 
de intervenção no âmbito mu-
nicipal, do desenvolvimento 
de práticas que potenciem a 
atividade física regular e o de-

senvolvimento desportivo por-
tuguês, partindo das práticas 
implementadas em cada con-
celho aderente ao programa. 
É um programa de âmbito na-
cional, com câmaras de todos 
os distritos e das duas regiões 
autónomas.

n Mostra de Doçaria 

Caminhada 
em A-do-Pinto

Promovida pela União de Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo, apoiada 
pela Câmara Municipal de Serpa, e integrada no 
programa da Mostra de Doçaria de A-do-Pinto, 
realizou-se uma caminhada, no dia 8 de dezem-
bro, com o apoio dos técnicos de desporto do 
Município com 20 participantes.

Mostra Pias

Caminhada 
em Pias

No âmbito do programa “Vamos Conhecer o 
Concelho... a Pé”, da Câmara Municipal de Ser-
pa, realizou-se no dia 15 de dezembro, em Pias, 
a última caminhada do ano intitulada “Da Vinha 
ao Vinho”. Um percurso com 8,5 quilómetros, de 
dificuldade média-baixa, em caminho de terra 
e alcatrão. A partida e chegada realizaram-se 
no recinto da “Mostra Pias”, certame que deu o 
mote à caminhada. Participaram 50 pessoas.Entrega de prémios

Vinte pessoas participaram nesta caminhada

8,5 quilómetros de percurso da vinha ao vinho

Carlos Alves, vice-presidente do Município, participou neste encontro
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Brinches

> Rua do Hospital, demolição de 
habitação

> Linhas de água, reparação

> Caminho 1048, requalificação

Serpa

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Centro Interpretativo do Cante, 
requalificação

> Piscina Municipal Coberta, conclusão da 
requalificação

> Arquivo Municipal, reforço da estrutura 
do edifício

> Parque de Campismo, beneficiação

> Parque de Campismo, relocalização de 
bike point

> Rua Dr. António Safara, execução de 
infraestruturas

> Biblioteca Municipal de Serpa, 
substituição de pedras de soleira

> Centro Histórico, remoção de 
infraestruturas elétricas antigas

obras no concelho 
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> Cemitério, estudo geotécnico para 
projeto de alargamento

>  Arruamentos, requalificação em asfalto

  

Santa Iria
> Arruamentos, reparação em asfalto

Vales Mortos 
> Arruamentos, reparação em asfalto

Vale do Poço
> Arruamentos, reparação em asfalto

Pias 
> Zona industrial, ampliação de 

infraestruturas

> Linhas de água, limpeza

Vila Verde de Ficalho

> Linha de água, reparação

> Centro Multimédia, beneficiação

> Casa do Povo, apoio na requalificação 
(em colaboração com a Junta de Freguesia) 

> Estrada da Ermida, conclusão da 
reconstrução de passagem hidráulica

> Arruamentos, requalificação em asfalto

Vila Nova de São Bento
> Arruamentos, reparação em asfalto

A-do-Pinto

> Espaço junto à Igreja, colocação do 
sistema de rega (em colaboração com 
a União das Freguesias de Vila Nova de 
São Bento e Vale de Vargo) 

Vale de Vargo
> Parque Infantil da escola, requalificação

> Rua Francisco Santos Pateira, colocação 
de iluminação pública e sinalização 
vertical

______________________________________________________

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 janeiro realiza-se uma reunião pública 
da Câmara Municipal, no dia 8, em Brinches, no 
Centro Cultural, pelas 17.30 horas. A ordem de 
trabalhos estará disponível para consulta no sítio 
do município, em (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. 

|referente ao mês de novembro| obras no concelho

MERCADOS  
Brinches – 4, 11, 18 e 25
Vila Nova São Bento – 10
Vila Verde de Ficalho – 2
Serpa – 28

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 03   | Farmácia SERPA JARDIM
04 a 10  | Farmácia CENTRAL
1 1  a  1 7  | Farmácia SERPA JARDIM
18 a 24  | Farmácia CENTRAL
25 a  31   | Farmácia SERPA JARDIM

REMOÇÃO  DE DEJETOS CANINOS
Contamos com a sua ajuda 
para tornar o concelho mais limpo!
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agenda cultural e desportiva
INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS
Exposição Coletiva Descante . SERPA
Casa do Cante . Patente até 5 de janeiro
Org.: Fora da Gaveta e Câmara Municipal de Serpa

Concerto de lançamento do CD “Cante” . SERPA
Dia 5 . 17.00 h . Cineteatro Municipal de Serpa
O concerto é dividido em duas partes: uma baseada no “Cancioneiro de Serpa”, da autoria de 
Maria Rita Ortigão Cortez; e outra na obra de Antonin Dvorak. Obra concebida e dirigida pelo 
maestro Nuno Côrte-Real e interpretada pelo Ensemble Darcos (quinteto de cordas e piano) 
e pelo Coro Ricercare. 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Cante aos Reis . SERPA
Dia 5 . 18.00 h . Concentração junto ao Cineteatro Municipal
Consultar programa próprio
Org.: União de Freguesias de Salvador e Santa Maria . Apoio.: Câmara Municipal de Serpa

Cante aos Reis e lume com grelhados . BRINCHES
Dia 5 . Largo do Adro . Org.: Junta de Freguesia de Brinches

Presépio e Árvore de Natal . PIAS
Até dia 6 . Jardim Público . Org.: Junta de Freguesia de Pias

Presépio em tamanho real . VALE DE VARGO
Até dia 6 . Jardim da Igreja . Org.: Associação Arco Iris

Árvore de Natal . VILA NOVA DE SÃO BENTO
Até dia 6 . Largo da Igreja
Org.: União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo

Árvore de Natal . VILA VERDE DE FICALHO
Até dia 6 . Praça Conde de Ficalho
Org.: Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho

Presépio . VILA VERDE DE FICALHO
Até dia 6 . Eirado . Org.: Ficalho Artes   

Campanha Feliz Natal com o Comércio Local . CONCELHO
O melhor do Natal vem do concelho de Serpa . Sorteio dos cupões
Dia 7 . 10.30 h . Cades – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa

Org.: Câmara Municipal de Serpa

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Contarelos  . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
 Dias 8, 15, 22 e 29 às 17.30 h

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

  Dia 11 . 11.00 h

> Tertúlia de Palavras . Contos tradicionais, poesia, música, humor e histórias 

de vida

Dia 15 . 15.30h às 16.30h

> Cá Dentro . Mindfulness para crianças dos 5 aos 10 anos 

Dia 18 . 11.00 h . Org.: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Exposição educativa “ANNE FRANK: uma história para hoje”  
   De 18 de janeiro a 29 de fevereiro . 10.00 h às 13.00 h e 14.30 h às 17.00 h

Visitas guiadas mediante inscrição prévia, que poderá ser realizada através do telefone n.º   
284 540 290 (Biblioteca Municipal)
Org.: Anne Frank House (Holanda) e Câmara Municipal de Serpa

> Mãos na Massa . Oficina de expressão plástica
 Dia 25, das 10.30 h às 12.30 h

Festa de São Sebastião . VALE DE VARGO
Dias 16, 17, 18 e 19 . Consultar programa próprio
Org.: Comissão de Festas

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Musibéria / Câmara Municipal de Serpa

> Espetáculo de Dança
   Instrumento Antigo, Música Nova de João Diogo Leitão

 Dia 25 . 18.30 h . M/06 anos

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

“Vamos Conhecer o Concelho …a pé” . VALES MORTOS
Caminhar pela Serra
Dia 26 . 10.00 h . Concentração no Largo Dr. Quirino Mealha
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Futebol . TODO O CONCELHO
Dia 04 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa – Despertar SC – Infantis
Dia 05 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – Barrancos FC – Iniciados
Dia 05 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – FC Serpa – SC Cuba – Juvenis
Dia 11 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
10.30h – CA Aldenovense – GDC Alvito – Infantis
Dia 11 – Parque Desportivo de Serpa
15.00h – CF União Serpense SC – FC Albernoense – Seniores
Dia 12 – Parque Desportivo de Serpa 
10.30h – FC Serpa – Piense SC - Iniciados
15.00h – FC Serpa – SC Odemirense - Seniores
Dia 12 – Parque Desportivo de Pias
15.00h – Piense SC – FC Vasco Da Gama – Seniores
Dia 12 – Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
15.00h – CA Aldenovense – CD Almodôvar – Seniores
Dia 18 – Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão
10.00h – Torneio de Petizes
Dia 18 – Pavilhão do Parque Desportivo de Serpa
15.00h – Torneio de Traquinas
Dia 19 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – Guadiana FC – Iniciados
15.00h – Piense SC – CA Aldenovense – Seniores
Dia 19 – Parque Desportivo de Serpa
15.00h – FC Serpa – Saboia AC – Seniores
Dia 25 – Parque Desportivo de Serpa
10.30h – FC Serpa – GDC Alvito – Infantis
Dia 26 – Parque Desportivo de Pias
10.30h – Piense SC – Moura AC – Iniciados

Futsal . SERPA / VILA NOVA DE SÃO BENTO
Dia 03 – Pavilhão do Parque Desportivo de Serpa
21h30 – AJ Brinches – NS Moura
Dia 10 – Pavilhão Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento
21.00h – CA Aldenovense – Ourique DC – Seniores
Dia 17 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30h – AJ Brinches – CB Castro Verde – Seniores
Dia 24 – Pavilhão Parque Desportivo de Serpa
21.30h – AJ Brinches – Ourique DC - Seniores

Andebol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 05 – 15h00 – CCP Serpa – Lagoa AC -Iniciados
Dia 18 – 17.00h – CCP Serpa – NA Redondo - Seniores
Dia 19 – 15.30h – CCP Serpa – Lagoa AC - Iniciados
Dia 26 – 11.00h – CCP Serpa – Vela de Tavira - Iniciados

Voleibol . Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão . SERPA
Dia 11 – 16.00h – CCP Serpa – CF Avienses - Seniores
Dia 26 – 16.00h – CCP Serpa – Moura AC - Seniores


