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Feira Histórica e Tradicional 2015 
 

21 a 23 de agosto de 2015 :: Centro Histórico de Serpa 

Caro munícipe, 

 

Informamos que, para um funcionamento eficaz e para garantir a segurança dos participantes e visitantes da 

Feira, o trânsito no Centro Histórico será condicionado nos dias 21, 22 e 23 de agosto, das 16h00 às 03h00 

nas seguintes vias: Rua das Portas de Beja, Rua de Nossa Senhora (junto ao Arco), Rua dos Fidalgos, Largo 

Conde de Ficalho, Largo de Santa Maria e Rua das Varandas (entre a Rua do Meio e o arco das Portas de 

Beja) sendo apenas permitido o acesso em casos de emergência. O estacionamento é proibido de 12 a 24 de 

agosto, nos largos D. Jorge de Melo, Santa Maria e Conde de Ficalho, e nos dias 21, 22 e 22 de agosto na Rua 

dos Fidalgos, Rua das Varandas (do arco das Portas de Beja até à Rua dos Farizes), Rua da Ladeira do Amaral 

e Rua da Barbacã. 

 
Apelamos aos comerciantes que queiram colaborar que decorem as montras e/ou entradas com materiais e 

motivos alusivos ao Reinado de D. Dinis. É autorizada a abertura do comércio durante o período de 

funcionamento da Feira, que funcionará das 18h00 à 01h00, e as tavernas até às 03h00.  

 
Aos moradores do Centro Histórico de Serpa, solicitamos a compreensão relativamente à decoração de 

janelas e fachadas que serão ornamentadas com bandeiras e outros elementos. 

 
Agradecemos a sua cooperação e boa vontade face aos transtornos causados, estando certos que estas 

medidas são necessárias para o sucesso e reconhecimento da Feira Histórica e Tradicional de Serpa. 

 

Serpa, 10 de agosto de 2015 

O Presidente da Câmara  
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