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O Município de Serpa assi-
nou, no passado dia 17 de ju-
lho, um novo protocolo com 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ser-
pa. Além do reforço nas ver-
bas destinadas à associação, 
de apoio ao funcionamento, é 
agora também dado um apoio 
aos próprios operacionais. 

No que diz respeito às ver-
bas destinadas ao funciona-
mento, o reforço foi de 15 000 
euros anuais, passando ago-
ra a 85 000 euros, nos quais 
está incluída a remuneração 
dos bombeiros que integram a 

Equipa de Intervenção Perma-
nente, no valor previsível de 28 
500 euros. O restante (56 500 
euros) é destinado a investi-
mento, nomeadamente para a 
aquisição de veículos e outros 
materiais. De referir que esta 
verba equivale sensivelmente 
ao custo de uma ambulância.

De destacar que este ano a 
Câmara Municipal atribui ou-
tros benefícios aos bombeiros, 
nomeadamente a redução de 
cinquenta por cento nas ta-
xas urbanísticas e no Imposto 
Municipal sobre Imóveis, a re-
dução das tarifas de abasteci-

mento de água e resíduos, nos 
mesmos termos dos benefi-
ciários de Tarifa Social e ainda 
a isenção do pagamento no 
acesso a recintos culturais e 
desportivos.

Este protocolo realiza-se no 
âmbito da política da autarquia 
de apoio às atividades de na-
tureza social, cultural, educati-
va, desportiva, recreativa e de 
interesse para o município, nas 
quais a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários 
de Serpa se insere, devido ao 
papel de relevo que desempe-
nha junto da população.

notícias
Mais 15 mil euros por ano

Município reforça 
protocolo com Bombeiros

Município defende

Água pública

Na sequência das notícias vindas a público 
sobre a criação de uma empresa para a ges-
tão da água em baixa, que seria constituída 
pelos municípios que fazem parte Cimbal (Co-
munidade Intermunicipal do Baixo Alentejo), 
em parceria com as Águas de Portugal, a Câ-
mara Municipal de Serpa esclarece que, para 
este Executivo, a gestão e as decisões sobre 
um bem de primeira necessidade e que é de 
todos como a água, deve estar nas mãos dos 
municípios e não nas de privados. O Município 
defende a água pública, aliás um serviço que a 
Câmara Municipal de Serpa tem vindo a prestar 
à população, sempre tentando melhorar a sua 
qualidade, nomeadamente com intervenções 
de melhorias e reparações, com recurso a fun-
dos comunitários e a financiamento próprio.

Vales Mortos

Executivo nas 
localidades

O Executivo da Câmara Municipal de Serpa 
esteve em Vales Mortos, no dia 26 de junho. 
Durante a manhã realizou-se uma visita à loca-
lidade, seguida de atendimento aos munícipes 
e da reunião pública da Câmara Municipal, no 
Centro Cultural de Vales Mortos.

 Atendimento de munícipes em Vales Mortos

Momento da assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal de Serpa e os Bombeiros

No âmbito de uma parceria 
com a Universidade do Algar-
ve, o Município de Serpa está 
a apoiar a realização do Curso 
de Mestrado em Gestão Sus-
tentável de Espaços Rurais no 
ano letivo de 2019-2020. Este 
curso funciona em regime de 
ensino à distância, com ses-
sões da componente prática 

e seminários temáticos pre-
senciais a decorrer em Serpa, 
contando com o seu espaço 
rural como laboratório vivo. 
O curso é lecionado pela Fa-
culdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade do 
Algarve em parceria com a Fa-
culdade de Economia da mes-
ma universidade e com o Insti-

tuto Politécnico de Beja e tem 
como objetivo formar especia-
listas com capacidade de or-
denar o espaço rural e gerir os 
recursos de forma sustentável.  
Os interessados podem con-
tactar o Cades e solicitar mais 
informações. A inscrições es-
tão abertas até ao final do mês 
de agosto.

Gestão Sustentável de Espaços Rurais

Curso de Mestrado
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É 
grande a nossa preo-
cupação com a si-
tuação dos serviços 
públicos de saúde no 
concelho de Serpa e 
no distrito, com as di-

ficuldades conhecidas quanto à capa-
cidade de resposta do Hospital de Beja. 
Há anos que o Município reclama mais 
e melhores serviços de saúde, existin-
do já problemas graves a nível do aces-
so a cuidados básicos, como é o caso 
de Pias, onde a aposentação da mé-
dica de família, deixou cerca de 1 500 
utentes sem assistência durante quase 
dois meses. Após o pedido de escla-
recimentos que fizemos ao Conselho 
de Administração da Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, que não mere-
ceu qualquer resposta, foi efetivamente 
colocado um novo médico, sabendo-se 
apenas que é uma solução provisória. A 
falta de profissionais de saúde pode as-
sumir proporções dramáticas caso não 
sejam tomadas medidas para resolver 
o problema, nomeadamente através de 
um programa integrado para resposta 
imediata aos problemas de saúde, com 
um forte investimento que permita con-
tratar profissionais em falta e adquirir os 
equipamentos necessários. Só assim se 
pode dar uma resposta às necessida-
des ao nível dos cuidados primários e 
hospitalares, sendo de referir a impor-
tância da recente aprovação da nova 
Lei de Bases da Saúde para reforçar o 
SNS, os direitos dos utentes e dos pro-
fissionais e garantir a universalidade do 
direito à saúde.

EDITORIAL
PELA NOSSA SAÚDE

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Câmara Municipal preocupada

Falta de médico 
de família em Pias
A Câmara Municipal de 

Serpa está preocupa-
da com a não substituição do 
médico de família no Centro 
de Saúde de Pias. São 1447 
utentes que, desde maio, não 
têm acesso a cuidados básicos 
de saúde. Assim que a Câmara 
teve conhecimento da situação 
enviou um ofício ao Conselho 
de Administração da Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alen-
tejo (ULSBA), solicitando es-
clarecimentos com carater de 
urgência, mas até ao momento 
não houve resposta.

A Câmara foi informada 
pela Junta de Freguesia de 
Pias, no dia 13 de junho, num 
ofício dando conta de que não 
havia médico de família, na 
sequência da aposentação da 
médica que acompanhava 1 
447 doentes.

Ao que o Município apurou, 
esta médica não foi substituí-
da, pelo que os utentes estão 
sem médico de família, sem 
consultas médicas e sem que 

os seus exames já realizados 
sejam vistos por um profissio-
nal. Há inclusivamente confir-
mação de que as grávidas de 
Pias não serão acompanhadas 
na localidade.

A autarquia enviou, no dia 19 
de junho, um oficio dirigido ao 
Conselho de Administração da 
ULSBA, solicitando esclareci-
mentos, ao qual ainda não teve 
resposta.

Já em junho, no boletim 
municipal “Serpa Informação”, 
foi noticiada a preocupação 
com a redução considerável 
de profissionais de saúde em 
Serpa e no distrito. A situação 
toma agora maiores propor-
ções devido à aposentação de 
uma médica, mas o problema 
tem-se agravado, de uma for-
ma geral com a diminuição do 
número de trabalhadores, e 
em particular pela falta de in-
vestimento no Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS).

A política desenvolvida pe-
los sucessivos governos tem 

promovido entidades priva-
das em detrimento do SNS, 
exemplo disso foi a passagem 
do Hospital de São Paulo, em 
Serpa, para o privado, situa-
ção à qual a população não 
ficou alheia, com a realização 
de diversas manifestações de 
desagrado promovidas pela 
comissão de utentes de saúde 
e serviços público, apoiadas 
pelo Município. 

Apesar de não ser da sua 
competência, a Câmara Mu-
nicipal tem trabalhado para 
encontrar soluções de modo 
a levar o atendimento médico 
às zonas de menor densidade 
populacional e de mais difícil 
acesso. Exemplo deste esfor-
ço é a cedência de espaços 
para o atendimento de utentes 
em Vales Mortos, Santa Iria e 
A-do-Pinto e também as obras 
de manutenção em Pias e Ser-
pa. E agora, exigindo da ULSBA 
o esclarecimento da situação 
do Centro de Saúde de Pias.

n

Utentes de Pias

Nota de redação: 
Há hora do fecho desta edição, de forma informal, foi-nos confirmado que já está um médi-

co, a título provisório, a dar consultas na extensão de Pias, assegurando o atendimento apenas 
alguns dias por semana. Contudo, ainda não houve uma resposta oficial às questões levantadas 
pela autarquia, pelo que a Câmara Municipal enviou novo oficio à ULSBA, pedindo esclarecimen-
tos e reiterando a urgência na resolução de um problema tão importante para esta população.
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Bio Região da MEG

Serpa recebe
reunião de trabalho 
Teve lugar no passado dia 

27 de junho, em Serpa, 
uma reunião de trabalho que 
juntou Tomé Pires, Presidente 
da Câmara Municipal de Ser-
pa, o presidente da Rota do 
Guadiana, David Machado, o 
presidente da IN.N.E.R., Sal-
vatore Basile, o representante 
da IN.N.E.R. em Portugal, Cus-
tódio Oliveira e vários técni-
cos de municípios da Margem 
Esquerda. Em cima da mesa 
esteve o processo de adesão 
da Bio Região da Margem Es-
querda do Guadiana (MEG) à 
Rede Internacional de Bio Re-
giões (IN.N.E.R.).

De acordo com Tomé Pires, 
trata-se de “um compromis-
so entre os vários agentes do 
território, nomeadamente os 
municípios, os produtores, as 
escolas, os agentes de turis-
mo, entre outros, e tem por 
base uma estratégia de de-
senvolvimento sustentável, 
ou seja, produção mais sus-
tentável e mais amiga do am-
biente, em modo biológico”. 
O autarca refere que, além 
da produção, também é im-

portante “o desencadear do 
processo de consumo, atra-
vés das escolas e dos restau-
rantes”, ao mesmo tempo que 
é acompanhado por “muitas 
outras práticas associadas, 
tendo sempre como denomi-
nador comum a sustentabili-
dade e o trabalhar de forma 
mais amiga do ambiente”.

Salvatore Basile reforçou a 
posição do autarca de Ser-

pa, salientando que “além da 
produção biológica, também 
é importante haver o suporte 
de todos os outros setores, 
nomeadamente do turismo, e 
em particular do eco turismo, 
que representa uma grande 
oportunidade para uma bio 
região”. 

n

Inscrições abertas

Rali volta
em setembro

Terá lugar nos próximos dias 7 e 8 de se-
tembro, em Serpa, mais uma edição do Rali 
Flor do Alentejo – Cidade de Serpa, compe-
tição pontuável para o Campeonato de Ralis 
do Sul e para o Desafio Kumho Portugal Sul e 
também para a variante de terra.

Organizado pela Secção de Motorismo da 
Sociedade Artística Reguenguense e com 
apoio do Município de Serpa, este rali inicia-
-se sábado, logo pela manhã com a realiza-
ção das verificações administrativas e técni-
cas, sendo que as sete Provas Especiais de 
Classificação vão ser disputadas ao longo da 
tarde e noite de sábado e manhã de domin-
go, num total de 74 quilómetros. 

A Super Especial, que acontece em circui-
to urbano, disputa-se na noite de sábado, a 
partir das 22.00 horas.

As inscrições estão abertas até 31 de 
agosto e podem ser efetuadas através do 
portal da FPAK, local em que também es-
tão disponíveis as primeiras informações da 
competição.

Reunião teve lugar em Serpa

Foto de arquivo CMS

Campanha de esterilização

Câmara de Serpa 
comparticipa 

Vai ter lugar nos próximos 
meses uma nova campanha de 
esterilização de animais de com-
panhia, promovida pelo Canil/
Gatil Intermunicipal da Resialen-
tejo, em parceria com os municí-
pios aderentes. 

Trata-se de uma campanha 
em que o valor da intervenção 
é comparticipado pela empre-
sa municipal, sendo que em 
Serpa, a Câmara Municipal irá 
comparticipar todas as esteri-
lizações no mesmo montante 
que a Resialentejo.

Muito em breve haverá novi-
dades.
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história

Entre 1536 e 1821, ao 
longo de quase três 

séculos, a Inquisição atuou 
em Portugal continental, 
nas ilhas da Madeira e dos 
Açores, no Brasil e em Goa. 

Em Serpa, onde exis-
tia “muita gente rica e de 
nação”1, foram levantados 
mais de meio milhar de 
processos contra indiví-
duos nascidos e/ou resi-
dentes no concelho por 
alegados desvios de com-
portamento e heresias, em 
particular a do judaísmo. 

A Inquisição portugue-
sa – o Tribunal do Santo 
Ofício, da Igreja Católica 
– foi estabelecida no rei-
nado de D. João III, cerca 
de meio século depois de 
D. Manuel I ter decretado 
em 1496 a expulsão dos 
judeus e, no ano seguin-
te, a sua conversão força-
da. Os judeus convertidos 
foram segregados como 
minoria, tornaram-se cris-
tãos-novos. Dedicavam-se 
ao comércio, aos ofícios e 
à finança. 

A sinagoga e a judiaria

Um documento particu-
larmente raro e importan-
te, do século XV, diz res-
peito à venda da sinagoga 
de Serpa2. 

Não se encontram hoje 
vestígios materiais da ju-
diaria e da sinagoga de 
Serpa. Preservou-se, no 
entanto, o documento 
de venda da “sinagoga e 
açougue dos judeus de 
Serpa”, datado de 27 de 
junho de 1497, a Lopo da 
Cunha, fidalgo da casa real 
e comendador da Ordem 
de Avis.

A importância do docu-
mento reside no facto de 
ser o original de uma carta 
de venda de uma sinago-
ga aquando da expulsão 
dos judeus do País e de 
ter incluído o traslado do 
“regimento” que D. Manuel 
I deu a João de Andrade, 
de 15 de abril de 1497, o 
qual estipula a “maneira 
que (…) haveis de ter no re-
colhimento das coisas das 
sinagogas e mesquitas na 

comarca de Beja”. 
Esse regimento dá con-

ta, por exemplo, de que os 
bens móveis mais valio-
sos das sinagogas, como 
sedas, brocados, pratas 
e joias, eram entregues à 
Coroa, bem assim como 
o dinheiro da venda em 
praça pública de outros 
bens móveis, dos portais 
de pedraria das judiarias, 
das pedras dos jazigos, 
das casas das sinagogas 
e quaisquer outros bens 
de raiz que houvesse. As 
vendas eram feitas com a 
condição de os espoliados 
se servirem dos locais de 
culto e cemitérios “até o 
tempo da sua partida”.

Repressão inquisitorial 

Segundo António Borges 
Coelho, Serpa3 tinha uma 
das poderosas comunida-
des judias e cristãs-novas 
do reino que foi alvo, so-
bretudo entre o fim do sé-
culo XVI e o início da cen-
túria seguinte, de violenta 
repressão por parte da In-
quisição, especialmente 
de Évora mas também de 
Lisboa e Coimbra.

Entre 1533 e 1668, Bor-
ges Coelho assinala 439 
processos (259 de vítimas 
naturais do concelho e 180 
de residentes)4, sendo que 
no período mais crítico, 
entre 1594 e 1602, foram 
movidos pelo Tribunal do 
Santo Ofício de Évora 394 
processos: 177 de naturais 
do concelho (73 em Qui-
nhentos e 104 em Seis-
centos) e 117 de residentes 
(54 em Quinhentos e 63 
em Seiscentos). As vítimas 
são, na sua maioria, mes-
teirais, mas também há 
entre elas mercadores e 
intelectuais.

Um outro historiador, 
João Cosme, que se de-
bruçou sobre a ação inqui-
sitorial na Margem Esquer-
da do Guadiana de 1640 a 
1715, regista nesse interva-
lo de tempo 197 proces-
sos relativos a Serpa (147 
resultaram em prisão e 50 
foram apenas inquirições).

As consequências da 

atuação da Inquisição fi-
zeram-se também sentir 
no número de ausentes. 
Durante mais de dois sé-
culos, a condenação à fo-
gueira e as expropriações 
levaram à fuga de milha-
res de cristãos-novos e 
dos seus capitais5. 

Em 1614, Serpa era das 
terras que registava maior 
número de ausentes: 139 
(60 em Castela, 10 em 
França, 10 em Itália, 5 nas 
Índias de Castela, 1 na 
África do Norte, 53 sem 
paradeiro conhecido). E o 
número não peca por ex-
cesso, mas muito por de-
feito. Esta gente na diáspo-
ra, que foge da Inquisição, 
pesou certamente na po-
pulação, no comércio e na 
produção da vila.

Vítima de perseguições 

José Francisco Correia 
da Serra, o abade Correia 
da Serra, nasceu em Ser-
pa, em 1751, e faleceu em 
1823, nas Caldas da Ra-
inha. 

Como confirmam diver-
sos estudos, não há dú-
vidas quanto ao facto de 
haver cristãos-novos nos 
antepassados de José 
Correia da Serra. 

Na linha materna, vários 
membros da família foram 
investigados pela Inquisi-
ção, nomeadamente um 
trisavô de José Correia da 
Serra, Francisco Rodrigues 
Serra, mestre de música e 
membro do Conselho Mu-
nicipal de Serpa, acusa-
do e condenado por duas 
vezes, em 1667 e 1681, 
por “heresia, apostasia e 
judaísmo”, e os seus dois 
irmãos, Miguel e Manuel 
Rodrigues Serra, com igual 
acusação, mas declarados 
inocentes. Mais de qua-
tro décadas depois, em 
1720, o filho de Francisco 
Rodrigues Serra, Manuel, 
advogado, seria também 
denunciado à Inquisição 
sob as mesmas delações, 
ficando sujeito a interroga-
tório durante três anos.

A vida de Correia da Ser-
ra foi marcada por cons-

tante errância, julga-se 
que em grande parte mo-
tivada por receios de uma 
ação punitiva da Inquisi-
ção. 

Veja-se, por exemplo, 
a ida da família para Itália 
em 1757, possivelmente 
por temor de serem reto-
madas as antigas acusa-
ções a antepassados fa-
miliares judeus; a sua fuga 
para Londres em 1795, 
após uma estadia de 18 
anos em Portugal, devido 
às perseguições políticas 
de que é alvo por ligação 
à maçonaria portuguesa; 
a sua fuga para Paris, em 
1801, após seis anos na 
capital britânica, por se 
ter sentido ameaçado pela 
hostilidade e perseguição 
do embaixador português, 
Lourenço José Xavier de 
Lima, que tinha fortes liga-
ções com a Inquisição. 

Tudo leva a crer que o 
ingresso de Correia da 
Serra, em 1755, na carrei-
ra eclesiástica, tenha sido 
motivado por razões de 
ordem pragmática, procu-
rando nela, talvez, um sal-
vo-conduto que o ajudas-
se em situações políticas e 
económicas adversas.

1 Palavras do inquisidor Pêro 

de Olivença, em 1589.
2 Arquivo Nacional Torre do 

Tombo – Fundo da Ordem de Avis 

e Convento de São Bento de Avis, 

mç. 10, n.º 896. A transcrição do 

documento foi publicada na re-

vista Fragmenta Histórica, n.º 4, 

2016, pp. 199-202.
3 De acordo com o numera-

mento da população portuguesa 

realizado entre 1527-32, Serpa 

possuía 727 fogos na vila e 550 

no termo e, calcula-se, cerca de 

2000 habitantes.
4 Os números naturalidade-

-residência correspondem a 95% 

e 63%, respetivamente, de todos 

os processos do Tribunal de Évora 

nesse período.
5 Em 1628, o mercador lisboeta 

Duarte Gomes Solis escrevia que 

“não há hoje em todo Portugal e 

em suas conquistas a quarta par-

te da gente dos naturais e nasci-

dos em Portugal que andam es-

pargidos por toda a Europa”.

Em foco na 12.ª Feira Histórica, de 23 a 25 de agosto  

Serpa e a Inquisição

Condenado à morte na fogueira com o hábito penitencial
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Vila Nova de São Bento recebe

Feira do Enchido 
e do Presunto

Vila Nova de São Bento re-
cebeu nos dias 26, 27 e 28 de 
julho mais uma edição da Fei-
ra do Enchido e do Presunto, 
numa organização da União 
das Freguesias de Vila Nova de 
São Bento e Vale de Vargo, com 
apoio da Câmara Municipal de 
Serpa.

A inauguração, agendada 
para sexta-feira, contou com a 
participação dos alunos do pro-
jeto “Cante nas Escolas”, da EB 
2, 3 de Vila Nova de São Bento, 
ao que se seguiu uma prova co-
mentada de enchidos, a cargo 
de um painel de Provadores de 
Enchidos do Sul.

A noite foi preenchida por um 
espetáculo intitulado Sons da 
Nossa Terra, que contou com 
as atuações do Rancho de Can-
tadores de Aldeia Nova de São 
Bento, Grupo Coral Etnográfi-

co de Vila Nova de São Bento 
e Grupo Coral Feminino “Ma-
drigal”. A noite encerrou com 
a atuação do Grupo Musical 
“Cruzeiro”, da Banda Plause e de 
DAW (Dj’s Project).

No sábado, dia 27, teve lugar 
uma tertúlia sob o tema “A im-
portância da gastronomia para 
um turismo de excelência”. Em 
destaque estiveram ainda os 
“Mangotes de Aldeia Nova”, na 
Arca do Gosto do Movimento 
Slow Food, “Geoturismo Slow”, 
“Eat-inerários Slow @ Alentejo” e 
“Rede Slow Travel no Alentejo”.  
A visita à unidade de fabrico de 
“Mangotes de Aldeia Nova”, da 
Paladares, encerrou a tarde. Já 
a noite, a cargo do Grupo Ras-
tolhice, MT 80 e DJ OLIVS, ficou 
marcada por muita animação.

No último dia de feira, de-
correu uma mesa redonda 

sobre “Fortaleza Slow Food e 
cozinheiro da Alliance”, com a 
participação do Painel de Pro-
vadores de Enchidos do Sul de 
Portugal, cozinheiros, entidades 
de turismo local e comunidade 
em geral.

“Enchidos e presunto no âm-
bito da Gastronomia Alentejana 
– Tradição, Cultura, Património e

Alimentação”, combinação 
com gaspachos, algaramolho, 
tomatadas, lavadas, caldo de 
toucinho e outros pratos regio-
nais, foi outro dos temas em 
destaque, pelas mãos de Silvina 
Ferro Palma, da Confraria Gas-
tronómica do Alentejo.

A festa terminou com a anima-
ção musical de Alma Flamenca, 
Associação Flamenca, “De Moda 
em Moda” e DJ André C.

(Fotografias na próxima edição)

Vale de Vargo recebeu, en-
tre os dias 17 e 23 de julho, a 
XXIII edição da Semana Cultu-
ral, com uma organização da 
União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de 
Vargo e com apoio da Câmara 
Municipal de Serpa.

Vários espetáculos musicais 
marcaram este evento, no-
meadamente o grupo Rockús-
tico (dia 17), Os Alentejanos 
(dia 18), baile com Miguel Oli-
veira (dia 19), Encontro de Gru-
pos Corais organizado pelo 

Rancho Coral e Etnográfico 
“Os Camponeses de Vale de 
Vargo” (dia 20), Alem Carrom 
(dia 20), Los Rocieros (dia 21) e 
Hugo Soft (dia 21).

Além da música, também 
teve lugar, no sábado, dia 20, 
a apresentação do livro “Soli-
dão d’Amor e Ópio de Lisboa 
a Saigão”, de Carmo Miranda 
Machado.

O já habitual Mega Gaspa-
cho, a cargo da associação de 
Pensionistas e Reformados de 
Vale de Vargo – Arpivago, vol-

tou a ser um sucesso e esteve 
à disposição dos presentes no 
domingo, dia 21.

Na segunda-feira, dia 22, 
o Jardim Público recebeu a 
projeção do filme “Raiva”, in-
tegrada na programação das 
Noites de Rua Cheia, organi-
zadas pela Câmara Municipal 
de Serpa.

A encerrar a Semana Cultu-
ral, terça-feira, dia 23, o Grupo 
de Jovens de Vale de Vargo, 
apresentou a peça de teatro 
“Os Disparates da Gertrudes”.

Vale de Vargo recebeu

XXIII Semana Cultural

Feira Agropecuária 
Transfronteiriça 

Entre 13 e 15 
de setembro

Vale do Poço recebe, nos dias 13, 14 e 15 
de setembro, a 17.ª edição da Feira Agrope-
cuária Transfronteiriça.

A iniciativa tem como principal objetivo 
promover o território e as suas potenciali-
dades, valorizando-o especialmente nas 
áreas agrícola, silvícola, florestal, produção 
animal, ambiental, social e cultural. A Feira 
Agropecuária Transfronteiriça de Vale do 
Poço está aberta à exposição do que me-
lhor se faz na região, com predominância, 
nomeadamente, para o setor agropecuário, 
serviços de apoio à agricultura e exposição 
de animais e maquinaria agrícola, gastrono-
mia e animação.  

A Feira Agropecuária é organizada este 
ano pela Câmara Municipal de Serpa, com 
o apoio da Câmara de Mértola, União de 
Freguesias de Serpa, Junta de Freguesia de 
Santana de Cambas (Mértola) e a Associa-
ção de Agricultores do Concelho de Serpa.

n Grupo de Jovens de Vale de Vargo

Cartaz da 17.ª edição

Apresentação do livro na Semana Cultural

Foto de arquivo
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notícias

A praia fluvial dos Moi-
nhos Velhos, em Brin-

ches, voltou a receber o Gua-
diana em Festa, nos dias 6 e 7 
de julho. O evento, organizado 
pela Junta de Freguesia de 
Brinches, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa, vol-

tou a ser um sucesso.
Música, animação aquática e 

gastronomia marcaram estes 
dias. Do programa constavam 
várias atividades, que passa-
ram por uma caminhada, uma 
aula de ginástica, um convívio 
piscatório, jogos tradicionais, 

entre outros, mas o destaque 
foi para a apresentação do livro 
“Azul e Branco às Riscas”, de 
Ana Martins e a apresentação 
dos produtos “Bem amanhado 
– Conservas de Peixe do Rio”, 
com o Chef Leonel Barata.

n

Brinches

Guadiana em Festa
Vila Verde de Ficalho

13.º Festival de 
Artes e Ofícios 
da Raia

Vila Verde de Ficalho recebe entre os dias 
2 e 4 de agosto, a 13.ª edição do Festival de 
Artes e Ofícios da Raia – Fator, este ano com 
o tema do contrabando e com organização da 
Junta de Freguesia. 

A inauguração do certame está agendada 
para as 20.00 horas, de dia 2 de agosto, com 
a abertura de uma exposição, no espaço mu-
seológico da localidade. De referir que a ex-
posição vai estar patente ao público durante 
toda a feira.

A música, como não podia deixar de ser, 
estará em destaque com atuações de vários 
géneros musicais. Na sexta-feira, dia 2 de 
agosto, depois da inauguração, está agenda-
da uma arruada com Os Chocalheiros de Fi-
calho. Segue-se, pelas 22.00 horas, a atuação 
do Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” e 
o Grupo Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de 
Ficalho. Pelas 23.00 horas, integrado na pro-
gramação das Noites de Rua Cheia, sobem 
ao palco os HICTAL, seguidos de uma noite 
animada por um DJ. De referir que todas as 
noites encerram com a atuação de um DJ.

Para o dia 3, a partir das 22.00 horas, a mú-
sica dos grupos Extravagante e Zeca e Os 
Pelintras vai fazer-se ouvir. No último dia, 4 
de agosto, será a vez dos grupos Cruzeiro e 
Tokyfoge, a partir das 22.00 horas.

O tema para este ano é o contrabando

A requalificação dos Moinho Velhos foi um sucesso para muitos banhistas

O peixe do rio esteve em destaque Prova das Conservas de Peixe do Rio

Um dos momentos de convívio Apresentação do livro “Azul e Branco às Riscas”
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notícias notícias
Oficinas de Verão 2019 

Julho e agosto com 
atividades para todos
A Câmara Municipal de Serpa voltou a promover, este ano, mais 

uma edição das Oficinas de Verão. Entre os meses de julho e 
agosto em Serpa, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de São Bento, 

A-do-Pinto, Vila Verde de Ficalho e Vales Mortos decorrem estas oficinas 
com muitas atividades distintas, programadas especificamente para crian-

ças. Visitas de estudo a locais emblemáticos do concelho, natação, jogos, 
teatro, entre muitas outras, são as opções para um verão mais divertido.

Estas oficinas, destinadas a promover atividades lúdicas e recreativas, 
culturais e desportivas, são frequentadas por cerca de 300 crianças nas vá-
rias localidades do concelho (crianças do pré-escolar e dos 6 aos 10 anos). 

Oficina em Pias recebe vereadores Crianças de Vales Mortos

Crianças de Vila Verde de Ficalho aproveitam a piscina
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notícias

Jogos animam crianças de Vila Nova de São Bento

As atividades aquáticas marcam o verão, em Serpa

Atividade física em Vale de Vargo
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cultura
Atividades em todas as localidades

Noites de Rua Cheia 
em julho e agosto

As Noites de Rua Cheia estão em cur-
so, desde o dia 13 de julho e até 15 de 
agosto, com um programa com 34 es-
petáculos, onde a música, Cante Alente-
jano, bailes, cinema e teatro acontecem 
em todas as localidades do concelho.

Durante o mês de julho, Cruz da Ciga-
na, Mina da Orada, Serpa, Vales Mortos, 
Vila Nova de São Bento, Vale de Vargo, 

Hortinha, Santa Iria, Brinches, Vila Verde 
de Ficalho, Neta e Pias receberam espe-
táculos abertos a todos. 

Já em agosto, as atividades reali-
zam-se em Vila Nova de São Bento, Vila 
Verde de Ficalho, A-do-Pinto, Vendinha, 
Vale de Vargo, Pias, Serpa, Brinches, 
Vale Côvo, Vale do Poço e Vales Mortos.

(Mais fotografias na próxima edição).

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Foice

A foice é uma antiga ferramenta de trabalho liga-
da à faina agrícola, utilizada pelos homens e mulheres 
sobretudo na época das ceifas do trigo e cevada, mas 
também no corte da erva destinada à alimentação dos 
animais. É constituída por uma lâmina em ferro, curvi-
línea e de gume serrado, e com extremidade pontia-
guda. Esta lâmina encaixa-se num cabo em madeira 
de azinho em forma de “L”, para proteção da mão no 
ato do manejo. Apresenta quatro anéis circulares gra-
vados, como elementos de adorno e como sinais de 
identificação do proprietário. O cabo tem a dimensão 
de 12 centímetros, sendo proporcional à mão do utili-
zador (homem), sendo que, o da mulher é ligeiramente 
mais pequeno. 

Trata-se de um dos instrumentos de trabalho agrí-
cola mais antigos que se conhece, remontando a sua 
origem às foices de pedra e madeira do Neolítico (há 
cerca de 7 000 anos). Como utensílio regular de traba-
lho, foi usado pelos camponeses até à introdução das 
ceifeiras mecânicas em meados do século XX. Atual-
mente, através dos grupos de Cante, sobretudo os 
Corais Etnográficos, exibem-se como instrumentos de 
trabalho, os quais identificam o traje que apresentam, 
nomeadamente o traje de ceifeiro, ou ceifeira, que, 
quase num ritual sagrado, “abraça” a sua foice como 
pertença da sua identidade! 

Foice de lâmina em ferro acoplada em cabo de madeira, utilizada 
pelos camponeses para ceifar os cereais.              

Peça oferecida por José Moita Silva ao Museu Municipal de 
Etnografia

Cruz da Cigana Serpa

Serpa

Vales Mortos Vila Nova de São Bento

Vale de Vargo Hortinha

Serpa
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cultura
Academia Sénior celebra

Encerramento do ano letivo
O encerramento do 

ano letivo na Aca-
demia Sénior de Serpa foi 
assinalado no dia 19 de ju-
nho, com um conjunto alar-
gado de atividades.

A festa teve início com a 
intervenção do diretor, Fran-
cisco Mira, que fez um péri-
plo pelos principais marcos 
do ano letivo. Seguiu-se a 
intervenção do Presidente 

da autarquia, Tomé Pires, 
que sublinhou o papel da 
Academia na dinamização 
de atividades para os senio-
res e da importância do seu 
papel na sociedade.

Atuaram de seguida os 
alunos das turmas de gui-
tarra do professor Armando 
Torrão, o Grupo Coral e Et-
nográfico da Academia Sé-
nior de Serpa, e saiu à rua a 

marcha da Academia Sénior. 
Pelo meio houve muito con-
vívio entre alunos, professo-
res, funcionários e comuni-
dade, acompanhado da boa 
gastronomia local. 

Futuro Centro Artístico apresentado

20.ª Noites Na Nora
A 20.ª edição das Noites 

Na Nora decorreu entre os 
dias 5 e 20 de julho em Ser-
pa, com a organização da 

companhia de teatro Baal17. 
Um dos momentos mais 

importantes do evento, 
prendeu-se com a visita 

oficial ao futuro Centro Ar-
tístico – Cultura Viva (antigo 
edifício da Guarda Fiscal), 
local onde a associação vai 

poder desenvolver novos 
projetos.

Teatro, música, documen-
tário, oficina de teatro, ma-

gia ditaram o mote deste 
evento, apoiado pela Câma-
ra Municipal de Serpa.

n

Visita às futuras instalações do Centro Artístico

Momento musical a cargo de alunos da Academia A Marcha da Academia Sénior de Serpa

O Espaço Nora voltou a receber as Noites Na Nora
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turismo

Museu do Relógio

Revista THIS 
IS Portugal by 
VISÃO 

Chegada a Serpa

O Museu do Relógio, pólo de Serpa, esteve 
em destaque na Revista THIS IS Portugal by VI-
SÃO, a edição da revista VISÃO para turista, que 
clássifica o Museu como um dos motivos para 
visitar o Alentejo.

A edição refere que o Museu do Relógio, úni-
co na Península Ibérica, possui uma coleção de 
mais de 2 300 peças, todas mecânicas, de 1630 
até aos nossos dias, de variadas marcas.

Serpa Terra Forte Promoção

Fam Trips promovem concelho
Teve lugar nos passados 

dias 28, 29 e 30 de junho a 
quarta Fam Trip, promovida pela 
Câmara Municipal de Serpa, em 
colaboração com a Agência Re-
gional de Promoção Turística do 
Alentejo, que contou com a visi-
ta de oito jornalistas e gastróno-
mos nacionais que descobriram 
o Cante, a gastronomia e o patri-
mónio do concelho.

A realização de Fam Trips 
é uma das ações que cons-
tituem o projeto Serpa Terra 
Forte — Promoção, tendo já 
sido realizadas anteriormente 
três outras ações, compostas 
por jornalistas, blogers, gastró-
nomos, promotores turísticos, 

agentes do Turismo de Portu-
gal e da Agência de Promoção 
Turística do Alentejo. A primeira 
teve lugar a 8 de março, com a 
receção de um grupo de pro-
dução de conteúdos da com-
panhia aérea Ryanair, a 4 de 
abril decorreu a segunda visita, 
destinada a seis operadores 
turísticos oriundos do Benelux, 
e no dia 15 de maio Serpa aco-
lheu uma comitiva de seis blo-
gers e jornalistas do Benelux. 

As Fam Trips, que no fundo 
são viagens técnicas de fami-
liarização, muito em voga nos 
dias de hoje, visam promover 
as potencialidades dos locais 
visitados, nomeadamente ao 

nível do património, natureza, 
produtos, gastronomia e, no 
caso de Serpa, o Cante Alen-
tejano. 

O projeto Serpa Terra Forte 
— Promoção tem como objeti-
vo a promoção turística a nível 
nacional e internacional, do pa-
trimónio material e imaterial do 
concelho de Serpa, baseado na 
comunicação da oferta cultural 
e natural identitário do territó-
rio. O projeto é promovido pelo 
município de Serpa em parceria 
com a Associação de Defesa do 
Património de Mértola, sendo 
cofinanciado pelo Alentejo 2020 
e Portugal 2020, com apoio do 
FEDER.

Um dos locais visitados foi a Taberna dos Camponeses de Pias

Sete Maravilhas 
Doces de Portugal

Queijadas de 
Serpa quase 
na final

As Queijadas de Serpa, a concurso nas Sete 
Maravilhas Doces de Portugal, disputaram, no 
passado dia 22 de julho, um lugar na final dis-
trital, durante um programa televisivo realizado 
em Beja. As queijadas, que durante praticamen-
te todo o dia estiveram em primeiro lugar, pou-
co antes do encerramento da votação, passa-
ram para o segundo lugar e acabaram por ser 
ultrapassadas pelo Porquinho Doce, de Beja.

Apesar de não terem chegado às finalistas do 
distrito, as Queijadas de Serpa são um produto 
reconhecido a nível nacional e marcam a gas-
tronomia típica do concelho de Serpa.
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desporto

Cerca de 800 participantes

Jogos Municipais 2019
Os Jogos Municipais 2019, que 

decorreram no concelho entre 
os dias 15 e 30 de junho, conta-
ram com 798 participações, en-
tre atletas, técnicos e dirigentes. 

A abertura da iniciativa, de-
correu em Brinches, com a par-
ticipação de numerosos atletas 
em representação dos clubes e 

do movimento associativo. 
Durante quinze dias foram 

realizadas competições de vin-
te modalidades desportivas, um 
pouco por todo o concelho, com 
destaque para a caminhada, fu-
tebol de 7, truco, futebol de 5 e 
boccia, que registaram as maio-
res participações. 

Os Jogos Municipais 2019 são 
uma iniciativa organizada pelo 
Município, Juntas e Uniões de 
Freguesias e Movimento Asso-
ciativo, com a colaboração das 
escolas do concelho, destina-
dos a promover a prática des-
portiva e um estilo de vida ativo 
e saudável. 

António Bentes e Carlos Nunes em Budapeste

Entrega de medalhas do Boccia nos Jogos Municipias

Verão Ativo

Atividades nas piscinas
O programa Verão Ativo vol-

ta a realizar-se este ano, nas 
Piscinas Municipais de Serpa e 
de Pias, nos meses de julho e 
agosto. Com o intuito de pro-

mover atividade física durante 
os meses de verão aos utiliza-
dores das piscinas, pretende 
também aliar o lado lúdico à 
prática desportiva, evidencian-

do que um estilo de vida sau-
dável pode ser praticado todo o 
ano e de forma divertida.

n

Ténis de mesa

António Bentes
campeão

O atleta António Bentes, em representação 
do Luso Serpense, sagrou-se Campeão Nacio-
nal de Pares Veteranos no passado dia 22 de ju-
nho, na cidade da Figueira da Foz, tendo como 
parceiro Euclides Santos da equipa do CSC Or-
gens (Viseu). Em 2º lugar ficaram os atletas Pau-
lo Cristina/Vitor Glória (Travassos-Mealhada) e 
o 3º lugar foi para João Ramos/José Carecho 
(Ega-Condeixa a Nova). Na prova individual o 
atleta serpense terminou em 5º lugar.

A modalidade esteve também em destaque 
em Budapeste, entre 1 e 7 de julho, durante o 
Campeonato da Europa de Veteranos, que con-
tou com a presença de dois atletas serpenses 
(Carlos Nunes, na classe dos 40 aos 49 anos, e 
António Bentes, na classe dos 60 aos 69 anos). 
Perante a presença de 3 270 atletas, tanto Car-
los Nunes, como António Bentes conseguiram 
excelentes exibições, tendo ambos ultrapassa-
do as fases de grupo ficando assim apurados 
para os mapas finais.  Na classificação geral, 
Carlos Nunes  e António Bentes terminaram res-
petivamente nos 65.º e 129.º lugares.

Rota das Azenhas

Município 
promove 
descida do rio

Foram 20 os participantes na Rota das Azenhas, 
que desceram o rio, no passado dia 14 de julho. 
Esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal 
de Serpa, teve partida dos Moinhos Velhos, em 
Brinches, até ao Moinho da Amendoeira, em Ser-
pa, numa distância aproximada de 10 quilómetros. 

Verão Ativo em Pias

Descida do Rio Guadiana
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obras no concelho 

O Município de Serpa ini-
ciou, no dia 1 de julho, 

a requalificação da Travessa das 
Mal Lavadas, em Serpa. Os tra-
balhos incluem a remoção do 
pavimento existente, a renova-
ção das infraestruturas de águas 
e esgotos, com a substituição de 
ramais e condutas, e a execução 

de um novo revestimento em 
calçada.

Com conclusão prevista no 
final de setembro, esta interven-
ção implica a interrupção total 
de trânsito na via, e durante a sua 
realização, deverão ocorrer al-
guns condicionamentos tempo-
rários da circulação na Rua dos 

Farizes e na Rua Dr. Afonso Hen-
riques do Prado Castro e Lemos. 

Esta intervenção é necessária 
para melhorar as condições aos 
moradores e a todos os utiliza-
dores da via. Agradecemos des-
de já a cooperação e compreen-
são face aos transtornos que 
possa causar.

Travessa das Mal Lavadas

Obras de requalificação 
em Serpa

Travessa das Mal Lavadas está em obras de requalificação

A Câmara de Serpa procedeu, nos dias 3 e 4 
de julho, ao tratamento dos jacarandás dos ar-
ruamentos da cidade, num total de 250 árvores 
beneficiadas. 

A aplicação, através de microinjeção no 
tronco, atua diretamente no interior da planta, 
sendo, completamente inócuo para pessoas e 
animais.

Tratadas 250 árvores

Tratamento dos 
Jacarandás 

A Câmara Municipal de Serpa procedeu, nos 
passados dias 23, 24 e 25 de julho, a mais uma 
ação periódica de desinfestação e prevenção 
de pragas urbanas em todo o concelho.

Prevenção

Desinfestação 
de pragas 
urbanas 
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|referente ao mês de julho| obras no concelho
Brinches

> Caminho Municipal 1034 (Orada e 
Hortinha), reparação

Serpa

>  Altinho e Alto da Forca, limpeza e corte 
de ervas

>  Zona Sul, conclusão das infraestruturas 
elétricas e arranjos exteriores (Zona da 
Creche) 

> Mercado Municipal, requalificação

> Museu de Etnografia, requalificação

> Piscina Municipal Coberta, requalificação 
dos balneários

> Travessa das Mal Lavadas, requalificação

Santa Iria

> Habitação, reparação de parede

> Campo de Jogos de Santa Iria, instalação 
de módulos para balneários 

Vila Nova de São Bento

> Campo de futebol, execução de vedação 

Vale de Vargo
> Estrada Municipal 517, limpeza e corte de 

ervas

Vila Verde de Ficalho

> Escola Básica, execução de vedação no 
muro envolvente

> Escola do Pré-Escolar, conclusão da 
pintura do interior 

MERCADOS  
Brinches – 3, 10, 17, 24 e 31
Vale de Vargo – 7 e 21
Vila Nova São Bento – 9
Vila Verde de Ficalho –1
Serpa – 27

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 e 02  | Farmácia SERPA JARDIM
03 a 09 | Farmácia CENTRAL
10 a 16   | Farmácia SERPA JARDIM
17 a 23  | Farmácia CENTRAL
24 a 30  | Farmácia SERPA JARDIM
31          | Farmácia CENTRAL

> Espaço Jovem, reparação (em parceria 
com a Junta de Freguesia)

Concelho
> Estradas e arruamentos, manutenção

________________________________________

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 agosto realiza-se uma reunião pública 
da Câmara Municipal, no dia 21, na Hortinha, na 
antiga Escola Primária, pelas 17.30 h. 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. 



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

Noites de Rua Cheia . CONCELHO
Até 15 de agosto . Consultar programa próprio
Teatro, cinema e música 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

CASA DO CANTE . SERPA 
Org: Casa do Cante / Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

>“Terra Sagrada do Pão” . Exposição de desenho e pintura da autoria de 
Flávio Horta 
 Patente até dia 31 

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

> Destrava Livros 2019 . Programa de dinamização do livro e da leitura para 
as crianças participantes nas Oficinas de Verão do Município

   Dias 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27 e 29 . das 14.30 h às 16.00 h

> Cá Dentro . Mindfulness - meditação para crianças dos 5 aos 10 anos 
 Dia 17 . 11.00 h . Org: Guadalupe Paraíba e Câmara Municipal de Serpa

> Banca dos Livros Usados . Feira Histórica de Serpa 2019
Dias 13, 24 e 25 . 17.30 h às 00.30 h

FATOR - Festival de Artes e Ofícios da Raia . VILA VERDE            
DE FICALHO 
Dias 2, 3 e 4 . Consultar programa próprio
Org.: Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

Festa de Nossa Senhora das Neves . BRINCHES
Dias 2, 3 e 4 . Consultar programa próprio
Org.: Comissão de Festas

Festa em Honra de Santa Maria e São José . VALES MORTOS
De 15 a 18 . Consultar programa próprio
Org: Comissão de Festas

Festa de Santa Maria . VILA VERDE DE FICALHO
De 15 . Consultar programa próprio
Org: Comissão de Festas

Feira Histórica . SERPA
Dias 23, 24 e 25 . Centro Histórico . Consultar programa próprio
Org: Câmara Municipal de Serpa 

Festa Rija . PIAS
De 23 a 26 . Consultar programa próprio
Org: Comissão de Festas

DESPORTO

Verão Ativo . SERPA e PIAS
Org.: Câmara Municipal de Serpa / Rede Portuguesa Municípios Saudáveis

Atividade gratuita condicionada ao pagamento da entrada na piscina

Piscina Municipal Descoberta de Serpa
Terças e quintas . das 14.30 h às 17.30 h 
> Futvolei . Waboba . Badminton . Voleibol
    Agosto - dias 1, 6, 8, 13, 20, 22, 27, 29

Piscina Municipal Descoberta de Pias
Quartas e sextas . das 14.30 h às 17.30 h 
> Jogos . hidroHIIT . Waboba . Treino em Circuito…

   Agosto - dias 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Maratona de Pesca Serpa Terra Forte  . SERPA
Dias 10 e 11  . Barragem de Serpa . Consultar programa próprio

Org.: Clube Amadores de Pesca Desportiva de Serpa | Patrocínio: Município de Serpa | Apoio: 

União de Freguesias de Serpa

União das Freguesias 
de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo

AGOSTO
Dia 1 quinta-feira 
VILA NOVA DE S. BENTO | Praceta D. Maria do Carmo Horta Barroso | Teatro de Rua 
FAKE

Dia 2 sexta-feira
VILA VERDE DE FICALHO | Praça Condes de Ficalho | Música HICTAL (integrado na 

programação da FATOR)

Dia 3 sábado 
A-DO-PINTO| Jardim Público | Música DUO F & L 
Dia 4 domingo 
VENDINHA | Junto ao café | Baile Amigos da Pinguinha 

Dia 5 segunda-feira
VALE DE VARGO | Largo General Humberto Delgado | Teatro de Rua FAKE
Dia 6 terça-feira 
PIAS | Torre do Relógio | Teatro de Rua FAKE
Dia 7 quarta-feira 
SERPA | Praça de São Gens – Cruz Nova | Música Vozes do Sul 
Dia 8 quinta-feira 
VILA VERDE DE FICALHO | Praça Conde de Ficalho - Museu | Teatro de Rua FAKE

Dia 9 sexta-feira 
BRINCHES | Largo do Vale | Música Grupo Musical Cruzeiro

Dia 10 sábado 
VALE CÔVO | Baile Tiago Catarino  

Dia 11 domingo 
BRINCHES | Largo do Adro | Teatro de Rua FAKE

Dia 12 segunda-feira
A-DO-PINTO | Jardim Público | Cinema Raiva

Dia 13 terça-feira 
VALE DO POÇO | Largo | Cinema Raiva

Dia 14 quarta-feira 
PIAS | Junto à Comissão de Festas | Música ROCKUSTICO

Dia 15 quinta-feira
VALES MORTOS | Largo | Música Trigo Roxo 


