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As Oficinas de Verão 2022, promovidas pelo Mu-
nicípio de Serpa, terminaram no dia 31 de agosto, 
com um resultado bastante positivo, tendo re-
gistado a participação semanal de cerca de 240 
crianças, dos três aos 12 anos de idade. 

Realizadas nas localidades de Serpa, Pias, 
Brinches, Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São 
Bento, Vales Mortos, Vale de Vargo e A-do-Pinto, 
ofereceram atividades ricas e diversificadas, ade-
quadas à faixa etária das crianças, e semelhantes 
em todas as localidades. 

Sessões de atividade física, idas às piscinas 
municipais, educação para a saúde, música tra-
dicional/cante alentejano e oficinas de expressão 
plástica foram dinamizada pelos técnicos da au-
tarquia. Decorreram ainda iniciativas promovidas 
por outras entidades, como visitas à Resialentejo, 
atividades desenvolvidas pela Edia e sessões de 
esclarecimento sobre a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Serpa.

n

Diversão e ocupação de tempos livres

Oficinas de verão 2022

Filosofia visual para crianças

Atividade física Oficina Mãos na Massa

“De Onde Vêm os Alimentos” Ação sobre empatia e consentimento

Visita à Resialentejo

Atividade de expressão plástica

Ida à piscina municipal

Sessão sobre prevenção da violência
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S
etembro marca o regresso às 
atividades letivas, com mui-
tos desafios para os estudan-
tes e respetivas famílias, para 
os professores, funcionários 

e todos quanto participam neste processo 
continuo de trabalhar em educação, crian-
do no presente as bases para o futuro. E, 
por conseguinte, deixo aqui o nosso com-
promisso de continuarmos a trabalhar para 
que tudo decorra da melhor forma, apoian-
do as Escolas e os seus projetos, garantindo 
os apoios no quadro das nossas competên-
cias, designadamente no apoio à família, na 
ação social escolar e  nos transportes es-
colares, entre outros apoios, mantendo e 
aprofundando as parcerias e trabalhando 
para a inclusão e melhoria das condições 
de aprendizagem e de acesso à educação 
e formação.

Tal como é referido neste número do Ser-
pa Informação, estamos a trabalhar também 
para que a requalificação da Escola Secun-
daria de Serpa possa ser uma realidade, 
sabendo-se agora que o Ministério da Edu-
cação assumirá o respetivo financiamento a 
100%. Por conseguinte, como sempre temos 
vindo a fazer, mantemos a nossa disponibi-
lidade em fazer parte da solução para que a 
obra se concretize, insistindo também para 
que a Escola de Vila Nova de São Bento seja 
igualmente requalificada. 

Setembro é também o mês em que são 
retomadas as atividades regulares da Aca-
demia Sénior e do Programa Gente em Mo-
vimento, para mais um ano de trabalho, em 
que novamente são disponibilizadas aulas 
diversificadas, novas aprendizagens e ex-
periências, criando importantes dinâmicas 
para a população do nosso concelho.  

Por fim e em nome do Município de Serpa, 
desejo um excelente ano letivo 2022/2023 a 
toda a comunidade educativa! 

n

EDITORIAL
REGRESSO ÀS AULAS

João Efigénio Palma | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Feira Agropecuária Transfronteiriça

Vale do Poço
De 16 a 18 de setembro 

realiza-se a Feira Agro-
pecuária Transfronteiriça de 
Vale do Poço, com exposição 
do que melhor se faz na re-
gião no setor agropecuário, 
serviços de apoio à agricul-
tura, exposição de animais e 
de maquinaria agrícola, gas-
tronomia e animação. Para 
além dos habituais exposito-
res de produtos agroalimen-
tares, das tasquinhas com 
gastronomia regional e da 
animação, realizam-se o III 

Encontro de Produtores de 
Agricultura Biológica da Mar-
gem Esquerda do Guadiana, 
atividades de promoção do 
turismo de natureza e valo-
rização da biodiversidade da 
Serra de Serpa, caminhadas 
na zona, um passeio equestre 
e uma Gala Equestre.

João Efigénio Palma, presi-
dente da autarquia serpense, 
sublinha que a Feira preten-
de “dar dinâmica à região, 
promovendo os produtos da 
serra de Serpa, que tanto nos 

orgulham, através da sua ex-
posição e venda, represen-
tando um cartão de visita do 
que é a Serra de Serpa e das 
suas potencialidades”. 

Este ano a organização do 
certame cabe à Câmara Mu-
nicipal de Serpa, mas conta 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Mértola, da União 
das Freguesias de Serpa (Sal-
vador e Santa Maria), da Junta 
de Freguesia de Santana de 
Cambras e do Ayuntamiento 
de Paymogo.

Programação 2022

Dia 16, sexta-feira

16.00 h  Abertura do certame

18.00 h  Sessão pública de apresentação do 
Modelo de Cogestão do Parque Natural do Vale 
do Guadiana

> Abertura e boas-vindas – Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, João Efigénio Palma

> A cogestão nas áreas protegidas – Diretora 
Regional da Conservação da Natureza e 
Florestas do Alentejo, Olga Martins

> Encerramento – Presidente da Comissão 
de Cogestão do Parque Natural do Vale do 
Guadiana, Mário Tomé

18.30 h  Animação circulante com João Cataluna

19.00 h  Inauguração oficial

21.00 h  Espetáculo musical De Moda em Moda

23.00 h  Baile com Rui Chora

Dia 17, sábado 

08.00 h Passeio equestre (inscrição prévia)

09.00 h Caminhadas do Pulo do Lobo à Ribeira 
de Limas “O Montado da Serra Grande de 
Serpa” (inclui visita à Serpocarnes) (inscrição 
prévia)

10.00 h Sessão de atividade física “Gente em 
Movimento”

10.30 h III Encontro de Produtores de Agricultura 
Biológica da Margem Esquerda do Guadiana

> Abertura e boas-vindas – Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, João Efigénio Palma

> O Contexto da Agricultura Biológica na 
Margem Esquerda do Guadiana

> Medidas de Apoio ao setor da Agricultura 
Biológica no âmbito do Pepac – Plano 
Estratégico da Política Agrícola Comum para o 
período 2023-2027

> Validação do plano de ação da Bio-Região da 
Margem Esquerda do Guadiana
Oradores: Cristina Caro, Técnica da Câmara Municipal 
de Serpa; António Cerca Miguel, GPP Gabinete de 
Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério 
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; David 
Machado, Presidente da Rota do Guadiana - ADI

11.00 h Abertura do certame

11.30 h TAN – Teste de aptidão natural e 
demonstração de Cães de Pastoreio – Apucap, 
Nuno Lobinho

15.00 h Torneio de dominó – Associação de 
Moradores da Neta e Pulo do Lobo

15.30 h “Património Agrícola da Serra de Serpa, 
conhecimento para o futuro” –  Sessão de 
apresentação de estratégia de valorização do 
território

> Abertura e boas-vindas, Presidente da Câmara 
Municipal de Serpa, João Efigénio Palma

> Apresentação do Sipam - “Sistema agro-silvo-
pastoril do Barroso”– O futuro dos Sipam em 
Portugal

> Apresentação de proposta de Sipam – 
Sistemas Importantes do Património Agrícola 
Mundial “Montado da Serra de Serpa”

> Recolha de contributos para o plano de ação 
da proposta do Sipam “Montado da Serra de 
Serpa”
Oradores: Cristina Caro, Técnica da Câmara Municipal de 
Serpa; Inocêncio Seita Coelho, Especialista em sistemas 
agro-silvo-pastoris; David Machado, Presidente da Rota 
do Guadiana - ADI; representante da ADRAT (Associação 
de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega; António 
Cerca Miguel, GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral do Ministério da Agricultura, Florestas 
e Desenvolvimento Rural

17.00 h Animação circulante com João Cataluna

17.00 h Torneio de malha – Associação de 
Moradores da Neta e Pulo do Lobo

19.00 h Atuação da Escola de Baile Flamenco 
de Paymogo

21.30 h Gala Equestre Miguel Fonseca – 
Organização do Centro Equestre Vítor Fraústo

23.00 h Baile com a Banda Quarta Série

Dia 18, domingo

9.00 h Caminhadas do Pulo do Lobo à Ribeira 
de Limas — “Caminhos da Transumância dos 
Pastores da Serra de Serpa” (inscrição prévia)

11.00 h Abertura do certame

15.00 h Oficina de iniciação à Saboaria Natural 
– Vamos aprender a fazer sabão de azeite 
com plantas da Serra de Serpa pelo método 
artesanal – Saboaria D’aldeia

17.00 h Animação circulante com João Cataluna

19.00 h Atuação com Grupo Banza

20.30 h Baile com Celso Graciano

Sexta, sábado e domingo: parque animal

Inscrição nas caminhadas: Gabinete do 
Movimento Associativo e Desporto – Telefone 
n.º 284 540 290; e-mail – desporto@cm-serpa.pt

Passeio equestre – António Feliciano 
– Telemóvel n.º 936 603 618P
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Vila Verde de Ficalho

FATOR
Vila Verde de Ficalho aco-

lheu, de 5 a 7 de agosto, a 
14.ª edição da Fator. A mostra 
de pintura e escultura reuniu 
obras de vários artistas, as 
tasquinhas ofereceram bons 
petiscos e sabores regionais 
e vários stands exibiram pro-
dutos locais e artesanato.

No primeiro dia da Feira de 
Artes e Ofícios da Raia, desta-
cou-se a inauguração da ex-
posição, a que se seguiu uma 
arruada com os Chocalheiros 
de Vila Verde de Ficalho e 
as atuações do Grupo Coral 
Feminino “Flores do Chança”, 
Grupo Coral “Os Arraianos”, 
Pedro Mestre, Grupo 69° e do 
DJ Daniel K.

No dia 6, os espetácu-
los musicais com Rebujitos, 
Triskle e a atuação do DJ P. 
Réu animaram a iniciativa, e 
no dia 7 a componente musi-
cal esteve a cargo do grupo 

Cruzeiro, Origens e DJ Bossa. 
Organizada pela Junta de 

Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, teve o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa. 

n

Artesanato, arte e produções locais atraíram visitantes à FATOR

Nos dias 29, 30 e 31 de julho 
decorreu em Vila Nova de São 
Bento a feira anual, organiza-
da pela União das Freguesias 
local, com o apoio da Câmara 
Municipal de Serpa. 

Aos stands com produtos 
regionais e às tasquinhas com 
gastronomia tradicional jun-
tou-se a animação musical. No 
dia 29 realizaram-se espetá-
culos musicais com o Rancho 
de Cantadores de Aldeia Nova 
de São Bento, Grupo Coral Fe-
minino Madrigal, Grupo Coral 
e Etnográfico de Vila Nova 
de São Bento, Grupo Musical 
“Cruzeiro” e ainda um baile 
com Celso Graciano. No dia 
30, uma sessão de autógrafos, 
com José Saúde, referente 
ao livro “Aldeia Nova de São 
Bento Memórias, Estórias e 
Gentes”, antecedeu a atuação 
do Grupo Rockústico. Segui-
ram-se o espetáculo de dança 
com as Flamenquitas de Vila 

Nova de São Bento, a atuação 
musical do Grupo Banza e do 
DJ DAW. No dia 31, um espe-
táculo musical com Os Alente-
janos e as atuações musicais 

de Luís Simenta, Filipe Alves e 
da Banda Plause integraram o 
programa da Feira.

n

Vila Nova de São Bento 

Feira Anual

Tasquinhas, stands e animação musical em Vila Nova de São Bento 

Vale de Vargo

Bailarico da 
Flor do Enxoé

No dia 30 de julho realizou-se, em Vale de 
Vargo, um “Bailarico de verão”, organizado 
pela Associação de Solidariedade Social de 
Vale de Vargo Flor do Enxoé. 

Um mastro, música e “comes e bebes” fi-
zeram parte da iniciativa, muito participada 
e animada.

Iniciativa solidária teve o apoio da população

Município assegura

Realojamento 
de imigrantes 

A Segurança Social realizou, no dia 24 de 
agosto, uma ação inspetiva às condições em 
que vivem imigrantes, na freguesia de Pias. A 
entidade fez-se acompanhar por representan-
tes da Junta de Freguesia de Pias, Claim – Cen-
tro Local de Apoio à Integração de Migrantes, 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Guarda 
Nacional República e Proteção Civil Municipal. 
Esta ação centrou-se num grupo de cidadãos 
timorenses, 20 homens e 4 mulheres, que não 
tendo contrato de trabalho e encontrando-se 
em condições habitacionais indignas, foram 
realojados temporariamente. A Câmara Muni-
cipal de Serpa, dada a situação de emergência 
e a solicitação da Segurança Social, assumiu a 
responsabilidade do realojamento temporário 
destes cidadãos, garantindo ainda a entrega de 
alimentação, enquanto for necessário.

O Município de Serpa, que respondeu a esta 
situação de emergência procurando criar as 
condições mínimas exigíveis, até que as enti-
dades responsáveis encontrem uma solução, 
vem mais uma vez manifestar a preocupação 
pelas condições em que vivem os imigrantes 
na nossa região, apelando às autoridades com-
petentes que rapidamente sejam criados ins-
trumentos legais que não permitam a situação 
de vulnerabilidade social e desumana em que 
vivem estas pessoas, que procuram no nosso 
país melhores condições de vida.
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Castelo de Serpa

Recriações históricas 
Nos dias 20 e 21 de agosto 

realizou-se em Serpa o 
Festival Território Hospitalário. O 
Castelo de Serpa foi palco para 
a recriação histórica da época 
das Cruzadas e da Reconquista 
Cristã, com demonstrações de 
combate e de tratamento de fe-
ridos, jogos e teatralizações.

A iniciativa iniciou no dia 20, 
no Museu do Cante, com a con-
ferência “Os Hospitalários e a 
arte militar”, pelo Coronel Luís 
Albuquerque. No dia 21 reali-
zou-se, no Museu do Cante, o 
lançamento do livro de BD “Os 
Besteiros de Serpa”, de Luís 
Guerreiro.

Em ambos os dias realizaram-
-se, durante a tarde, desfiles da 

Ordem do Hospital pelas ruas 
do Centro Histórico, a Alcáçova 
do Castelo de Serpa acolheu 
atividades de recriação histó-
rica, entre as quais demons-
trações de combate, tiro com 
arco/besta, teatralizações e jo-
gos infantis, e à noite, no Largo 
de Santa Maria, tiveram lugar as 
teatralizações “Afonso Peres de 
Farinha e as Cruzadas”. 

O Festival Território Hospita-
lário resulta de uma candida-
tura no âmbito do fomento da 
cooperação transfronteiriça na 
Euroregião Andaluzia - Alentejo 
- Algarve, aprovada pela Junta 
da Andaluzia, e que tem como 
parceiros os municípios de Ara-
cena, Aroche e Serpa.

Projeto Território Hospitalário

Congresso internacional
O projeto Território Hospitalário, 

desenvolvido pelos municípios de 
Aracena, Aroche, Moura e Serpa, 
vai estar presente no congresso 
internacional “Cultura de fronteira 
e património”, que decorrerá em 
Sanlúcar de Guadiana e Alcoutim, 
nos dias 23 e 24 de setembro de 
2022.

O arqueólogo da Câmara Muni-
cipal de Serpa, Miguel Serra, é co-
-autor (conjuntamente com outros 
técnicos dos municípios envolvidos 
no projeto) de uma comunicação a 
apresentar ao congresso no âmbito 
deste projeto transfronteiriço.

Recordamos que é objetivo 
do Projeto Território Hospitalário 
criar uma rota patrimonial e uma 

agenda cultural, baseadas na 
história medieval comum a estes 
territórios.

O tema da comunicação a apre-
sentar será a “A Rota e o Festival 
do Território Hospitalário: a coope-
ração transfronteiriça como ferra-
menta para a sociabilização do pa-
trimónio de fronteira”, e terá como 
base o trabalho desenvolvido nes-
te projeto desde 2019.

O congresso, organizado pela 
Universidade Pablo de Olavide 
(Sevilha), com o apoio dos muni-
cípios de Alcoutim e Sanlúcar de 
Guadiana, propõe uma reflexão e 
debate sobre a investigação e di-
vulgação do património cultural 
transfronteiriço. A cooperação transfronteiriça é a essência deste projeto

Alcáçova do Castelo recebeu centenas de visitantes

Demonstrações de combate

Desfile pelo Centro Histórico

Lançamento de livro de BD 

Recriações históricas atrairam participantes Teatralização no Largo de St. Maria
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Renovando o investimen-
to continuado na edu-

cação, o Município de Serpa 
encontra-se a preparar o pró-
ximo ano letivo, no qual estão 
já inscritos 1 778 alunos de 
todo o concelho. 

No seguimento da política 
de apoio às famílias, a autar-
quia irá oferecer os cadernos 
de atividades para todos os 
alunos do 1.º ciclo. Esta medi-
da vai abranger cerca de 459 
alunos e corresponde a um 
investimento previsto de 16 
500 euros. Os cadernos vão 
ser adquiridos nas papelarias 
locais, como forma de apoiar 
o comércio do concelho.

No âmbito das competên-
cias do Município no que se 
refere à ação social, a autar-
quia irá assegurar os auxílios 
económicos destinados aos 
alunos do 1.º ciclo do ensi-
no básico, beneficiados com 
escalão A e escalão B. Neste 
âmbito, o apoio em material 
escolar que será entregue em 
forma de kit tem uma previsão 
de custos de 1 432,00 euros.

O Regime Escolar de distri-
buição gratuita de fruta e lei-
te pelos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico beneficiará cer-

ca de 459 alunos das escolas 
do 1.º ciclo, resultando num 
valor investido pelo Município 
na ordem dos 10 379,28 euros. 

Relativamente aos alunos 
do ensino pré-escolar, se-
rão realizadas atividades de 
Apoio à Família e forneci-
mento de refeições em Serpa, 
Pias, Vila Nova de São Bento, 
Vila Verde de Ficalho e Vales 
Mortos, à semelhança dos 
anos anteriores, e também 
em Brinches e Vale de Vargo, 
beneficiando 37 alunos. 

O apoio em refeições es-
colares para os alunos do 
pré-escolar e 1.º ciclo deverá 
rondar os 60 mil euros.

À semelhança dos anos 
anteriores, e igualmente no 
âmbito das competências 
do Município, a autarquia vai 
assegurar ainda o transporte 
escolar para todos os alunos, 
desde o ensino pré-escolar 
da rede pública até ao 12.º ano 
de escolaridade, tendo por 
base a rede escolar em fun-
cionamento no concelho e as 
necessidades diagnosticadas 
no Plano Municipal de Trans-
porte Escolar. O transporte 
será assegurado em duas 
modalidades, pela operadora 

em funcionamento no conce-
lho através de autocarros de 
transporte coletivo de pas-
sageiros, beneficiando 256 
alunos, com custos no valor 
99 076 euros; e em viaturas 
municipais, no caso de alunos 
residentes em locais isolados, 
vulgarmente designados por 
montes, cuja distância seja 
superior a três quilómetros 
da escola a frequentar. Para 
tal está prevista a realização 
de 18 circuitos, para transpor-
tar 47 alunos, com recurso a 
nove viaturas e 12 motoristas, 
resultando numa previsão de 
custo no valor de 115 613 eu-
ros. A previsão total de encar-
gos com o transporte de alu-
nos é de 214 690 euros.  

No âmbito da transferên-
cia de competências para o 
Município, acrescem ainda as 
despesas com as refeições 
escolares para os alunos do 
2.º ciclo, 3.º ciclo e Secundá-
rio, que deverá resultar num 
custo de 90 000 euros, bem 
como com a manutenção de 
edifícios e os seguros do pes-
soal não docente, cujos va-
lores de investimento serão 
apurados após o início do ano 
letivo.

Ano letivo 2022-2023

Investir em educação, 
preparar o futuro 

Seminário

Sucesso 
Educativo 

Odete Borralho, vereadora com o pelouro da 
Educação, participou no seminário “+ Sucesso 
Educativo no Baixo Alentejo – Apresentação de 
resultados 2021/2022”, que teve lugar no dia 19 
de julho, no auditório do Nerbe, em Beja.

Promovido pela Cimbal, do programa do semi-
nário destacaram-se várias apresentações, e no 
final uma conversa com o Professor Carlos Neto, 
sobre “Motricidade = A Sucesso Escolar”.

Seminário “+ Sucesso Educativo no Baixo Alentejo”

Secundária 

Criação 
premiada 

A Escola Secundária de Serpa obteve o segun-
do lugar no Concurso Europeu promovido pelo 
projeto Eco-Escolas, em parceria com uma Or-
ganização Não Governamental.

O concurso propunha às escolas a realização 
de um vídeo, com uma coreografia (obrigatória) 
e música originais, inspirados na letra da músi-
ca “Polar Bears in Beds of Roses”, podendo op-
tar por duas atividades. A Escola Secundária de 
Serpa optou por criar uma música original para a 
letra, tocar e cantar, interpretando a música, mais 
coreografia.

Para assistir ao vídeo poderá aceder ao link   
https://youtu.be/W9CVPtMSDHc.

De referir que neste concurso, participaram 
145 escolas, através da submissão de 61 traba-
lhos, estando previsto que os prémios sejam en-
tregues em outubro.

Momento do vídeo vencedor
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Financiamento a 100 por cento

Serpa reúne com 
secretário de Estado

João Efigénio Palma, Presi-
dente da autarquia, e Odete 
Borralho, vereadora com o pe-
louro da Educação, reuniram 
com António Leite, secretário 
de Estado da Educação, no 
dia 10 de agosto, em Lisboa, e, 
apesar das incertezas quanto 
à forma de financiamento da 
obra de requalificação da Es-
cola Secundária de Serpa, foi 
assegurado que este financia-
mento será suportado a 100 
por cento por verbas prove-
nientes de programas do go-
verno.

Para o autarca, a reunião de-
correu de forma franca, e “ape-
sar das dúvidas sobre de onde 
virá o dinheiro para financiar a 
obra da escola, foi-nos asse-
gurado que será o governo a 
fazer este investimento”.

A Câmara Municipal de Ser-
pa tem estado a preparar o 
projeto para a requalificação 
da escola, restando agora sa-
ber quais os montantes totais 
disponíveis para a obra.

A delegação de Serpa apro-
veitou a reunião para insistir na 
realização de obras na Escola 

Básica de Vila Nova de São 
Bento, mas, sobre esta maté-
ria, não foram ainda avançados 
pormenores, apenas a nota de 
que este estabelecimento de 
ensino será intervencionado 
numa terceira fase.

Recordamos que a Câmara 
Municipal de Serpa tem insis-
tido para que esta obra ur-
gente seja concretizada pelo 
Ministério da Educação e que 
a Escola de Vila Nova de São 
Bento também seja considera-
da como prioritária para recu-
peração.

Recolha de equipamentos elétricos e pilhas

A Escola Secundária de Ser-
pa voltou a vencer o primeiro 
lugar, a nível nacional, no pro-
jeto Escola Eletrão, com a re-
colha de mais de 28 mil quilos 
de resíduos elétricos e eletró-
nicos, no período entre junho 
de 2021 e junho de 2022.

Este prémio, no valor de                     
2 400 euros, surge na sequên-
cia de todo o trabalho de sen-
sibilização e envolvimento da 
comunidade escolar e dos 
pais na reciclagem de equipa-
mentos elétricos e pilhas.

Recordamos que em anos 

anteriores, a Secundária de 
Serpa obteve também muito 
bons resultados a nível nacio-
nal.

A Câmara Municipal de Ser-
pa apoia e saúda este projeto.

n

Escola Eletrão

Secundária de Serpa 
arrecada 1.º lugar 

Início do novo ano

Academia 
e Oficinas 
Sénior 

O ano letivo 2022/2023 da Academia Sé-
nior de Serpa e das Oficinas Sénior que fun-
cionam nas freguesias do concelho, têm as 
aulas praticamente a iniciar.

As aulas em Serpa, cuja frequência é gra-
tuita, têm início no dia 19 de setembro e a 
oferta formativa é vasta. 

Nas freguesias, as Oficinas Sénior estarão 
presentes em Pias, Brinches, Vila Nova de São 
Bento, Vila Verde de Ficalho e Vale de Vargo, 
sendo em possível optar por uma panóplia de 
aulas. 

Um projeto da Câmara Municipal de Serpa 
para a promoção do envelhecimento ativo.

Manifestação 
de interesse

Associação 
de Municípios 
Portugueses 
do Cavalo 

Serpa demonstrou o seu interesse na 
constituição da Associação de Municípios 
Portugueses do Cavalo. Para já, foi assina-
do, no passado dia 8 de julho, em Ponte de 
Lima, um memorando de entendimento para 
a constituição da Associação de Municípios 
Portugueses do Cavalo. 

As autarquias da Golegã, Alter do Chão, 
Barcelos, Esposende, Fundão, Ponte da 
Barca, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, 
Vila Pouca de Aguiar e Ponte de Lima já as-
sinaram o memorando, sendo que os muni-
cípios de Serpa, Valongo, Alfandega da Fé, 
Lagoa, Santarém e Ponta Delgada demons-
traram interesse em associar-se. Assinaram 
também este Memorando de Entendimento 
para a Constituição da Associação de Muni-
cípios Portugueses do Cavalo, a Federação 
Equestre Portuguesa, a Associação Nacional 
de Turismo Equestre e a Associação Portu-
guesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue 
Lusitano.

n
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notícias
Noites de Rua Cheia

Encerramento em festa

A s Noites de Rua Cheia 
marcaram as noites de 
verão, com iniciativas 

descentralizadas nas várias fre-
guesias do concelho, acompa-
nhando as festas e romarias de 
cada localidade e levando anima-

ção a muitos lugares.
Nos dias 20 e 21 de agosto, no 

Largo Condes de Ficalho, em 
Serpa, teve lugar o encerramen-
to das Noites de Rua Cheia, uma 
festa preparada pela Câmara Mu-
nicipal de Serpa. 

No dia 20, teve lugar um sunset 
com DJ Daw, um concerto com 
Zeca e os Pelintras e um concer-
to com Filipe Alves. No dia 21, a 
um sunset com DJ Jo Black, se-
guiram-se os concertos de Can-
tarolando e Por que Si. 

À música e animação junta-
ram-se tasquinhas com petiscos 
tradicionais e barraquinhas com 
artesanato, que atraíram cente-
nas de pessoas, proporcionando 
momentos de convívio e boa dis-
posição.

Rodrigo Aleixo e Modas atuaram em Brinches

De Pantanas atuaram na Hortinha

Grupo Vozes do Sul atuou em Serpa

Largo dos Condes de Ficalho acolheu o encerramento

Igreja de São Francisco recebeu concerto acústico

Alentejanos atuaram em Vila Nova de São Bento

Zeca e os Pelintras deram espetáculo em Serpa
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notícias

O Grupo Origens deu espetáculo em Vila Verde de Ficalho

Os Rastolhice alegraram a noite em Santa Iria 

Baile com DJ Curro animou A-do-Pinto

Vales Mortos recebeu o grupo Koincidências

Francisco Galhoz animou baile na Neta

Barraquinhas com artesanato marcaram presença na festa de encerramento

Mina da Orada recebeu Trio Kateja
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Cultura

Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Ferradura

A ferradura é uma peça em ferro de formato em arco 
e sem cortes, apresenta seis orifícios e quatro cravos de 
cinco faces que são peças originais do séc. XVII. Estes 
cravos ou rebites eram colocados na parte “morta” do 
casco dos muares e equídeos para proteção das patas 
destes animais, que eram bastante utilizados nos traba-
lhos da lavoura. 

As ferraduras eram feitas por um ferrador, também co-
nhecido como veterinário neste ofício, uma vez que de-
tinha o conhecimento das patologias, do temperamento 
dos equinos e de todo o gado muar. Na ação o ferrador 
usava técnicas experienciadas, avaliando a marcha do 
animal e o equilíbrio do casco, pois “calçar” uma ferradura 
requer muita paciência e força física.  

Para remover a ferradura desgastada são usados ins-
trumentos como a turquês, o martelo, a grosa talhadeira e 
cravos, utilizadas para raspar, cortar e limar as superfícies 
irregulares do casco. A ferradura é trabalhada e aquecida 
ao rubro, permitindo o artífice dar-lhe a forma pretendida 
na bigorna, e seguidamente arrefecida em água. Final-
mente a ferradura fica pronta para ser ajustada e cravada. 

Usadas nos animais desde a Antiguidade, as ferradu-
ras serão sempre imprescindíveis, porque é através de-
las que o animal tem consciência do terreno em que está 
a pisar, protegem todo o bordo plantar proporcionando 
uma marcha perfeita.

A ferradura é usada em muitas culturas como a nossa, 
como símbolo de sorte, energia positiva e proteção dos 
males.

A ferradura é um objeto feito em ferro de formato em arco, 
cravada com rebites, tendo como função proteger as patas dos 
muares e equinos.
Peça oferecida ao Museu Municipal de Etnografia, por António da 
Palma.

Futebol Clube de Serpa

Noite de fados
O Futebol Clube de Serpa promoveu, 

no dia 13 de agosto, uma noite de fados, 
em homenagem a José Maria Oliveira.

Os fadistas Fernanda Oliveira, Sandra 
Reis, Luis Saturnino e Pepito Cano fi-

zeram-se acompanhar dos guitarristas 
António Barros e António José Caeiro. 
Atuou ainda o Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa.

n

Património (I)Material

Concurso 
de fotografia

Termina no dia 21 outubro o prazo 
para envio de fotografias no âmbito 
do concurso “Património (I)Material 
do Concelho de Serpa”, promovido 
pela Câmara Municipal de Serpa.

As fotografias podem ser enviadas 
por correio, para a Câmara Municipal 
de Serpa, ou entregues em mão no 
Serviço de Atendimento da Câmara 
Municipal de Serpa.

As normas de participação e a ficha 
de inscrição estão disponíveis no site 
do Município de Serpa, em www.cm-
-serpa.pt.

n
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Bibliotecas Municipais do Baixo Alentejo 

Acesso gratuito a jornais 
e revistas on-line

Os utilizadores das Bi-
bliotecas Municipais 

do Baixo Alentejo têm dispo-
nível, gratuitamente, o Pres-
sReader – uma plataforma 
digital de jornais e revistas 
on-line.

A disponibilização do Pres-
sReader é promovida pela 
CIMBAL - Comunidade Inter-
municipal do Baixo Alente-

jo, em parceria com a Ribba 
- Rede Intermunicipal de Bi-
bliotecas do Baixo Alentejo, 
e com o apoio dos municípios 
associados, designadamente 
Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 
Barrancos, Beja, Castro Ver-
de, Cuba, Mértola, Moura, Ou-
rique, Vidigueira e Serpa. 

Esta plataforma digital dis-
ponibiliza o acesso direto e 
integral a mais de 7 mil jornais 
e revistas de mais de 120 paí-
ses, em mais de 60 línguas, 
permitindo uma experiência 
com várias funcionalidades: 
leitura em voz alta, tradução 
de textos para português ou 
outras línguas, cópia e parti-
lha de artigos, entre outras.

No conjunto global dos mi-
lhares de revistas e jornais 
globais, incluem-se os se-

guintes títulos portugueses: 
Bikes World Portugal, Cães 
& Companhia, CM Sport, 
Correio da Manhã, Destak, 
Diário de Notícias, DN - Di-
nheiro Vivo, DN + Evasões, 
Flash!, GQ (Portugal), Jornal 
de Negócios, Jornal de No-
tícias, Máxima, Men’s Health 
(Portugal), Motos Portugal, O 
Jogo, O Jornal Económico, PC 
Guia, Record (Portugal), Re-
vista DNA (Portugal), Revista 
PCGuiaPlay, Sábado, Sexta, 
TV Guia, Vidas, VOGUE (Por-
tugal), Volta ao Mundo, Wo-
men’s Health (Portugal).

O acesso à plataforma é 
possível com as credenciais 
de utilizador da biblioteca. 
Para mais informações con-
tacte a Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra.

Em agenda

Jornadas Europeias 
do Património

De 23 a 25 de setembro co-
memoram-se as Jornadas Eu-
ropeias do Património, sob o 
tema “Património Sustentável”. 
Organizadas pela Direção Geral 

do Património Cultural e pela 
Câmara Municipal de Serpa, 
contemplam um conjunto de 
iniciativas destinadas a promo-
ver a sustentabilidade do patri-

mónio. A programação pode ser 
consultada no site da autarquia, 
em www.cm-serpa.pt. 

n

St. Maria e S. José

Vales Mortos

De 13 a 15 de agosto decorreu a festa em 
honra de Santa Maria e São José, em Vales 
Mortos. 

Bailes diários, vários espetáculos mu-
sicais, quermesse, passeio de bicicleta, 
passeio a cavalo e procissão pelas ruas da 
localidade integraram a programação. A ini-
ciativa encerrou com um mega gaspacho. 

A organização esteve a cargo da Comissão 
de Festas de Vales Mortos. 
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Música, dança e animação não faltaram 
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desporto

Desporto 

FitKids 
na piscina

A Piscina Municipal Descoberta de Serpa 
acolheu uma aula do projeto FitKids, no dia 27 
de agosto, que contou com 34 participantes.

Integrado no programa Domingos Despor-
tivos, o FitKids promove sessões de atividade 
física para crianças, 

Atividade física

Gente em Movimento 
Estão abertas as inscrições 

para o programa municipal 
Gente em Movimento. Lembra-
mos que a inscrição é gratuita 
e pode ser efetuada através no 
Gabinete do Movimento Asso-
ciativo e Desporto do Município, 
pelo telefone 284 540 129, pelo 
e-mail desporto@cm-serpa.pt ou 
ainda na Junta ou União de Fre-
guesias da área de residência, 
através do preenchimento de 
uma ficha de inscrição, decla-
ração de consentimento rela-
tivo ao Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) e 

apresentação de um atestado 
médico.

O Gente em Movimento com-
porta várias modalidades: gi-
nástica e boccia sénior (cujas 
aulas têm início marcado para 
1 de setembro), hidroginástica, 
natação sénior e ativo em casa 
(início das aulas a 3 de outubro).

Com exceção para as aulas 
de hidroginástica e natação, que 
são lecionadas na Piscina Muni-
cipal Coberta, em Serpa, e para 
as quais existe transporte dos 
utentes por parte das Juntas de 
Freguesia, todas as outras aulas 

do Gente em Movimento decor-
rem de forma descentralizada.

Trata-se de um programa de 
atividade física promovido pelo 
Município de Serpa, desenvol-
vido em parceria com as Juntas 
e Uniões de Freguesias e des-
tinado à população sénior re-
sidente no concelho. Pretende 
promover a ocupação saudável 
dos tempos livres, orientado 
para atividades desportivas, de 
animação e lazer, facilitando um 
envelhecimento saudável e par-
ticipativo, potenciando a melho-
ria da qualidade de vida.

O Gente em Movimento é um programa desenvolvido pela Câmara Municipal de Serpa

Vale de Vargo

Concentração 
motard

O 100 Moto Clube, de Vale de Vargo, ce-
lebrou 7 anos de atividade, e comemorou a 
data com uma concentração nos dias 5 e 6 
de agosto.

No dia 6, um desfile pelas ruas da localida-
de, um almoço e um jantar convívio e a atua-
ção da banda Insane integraram o programa. 

Dezenas de motards participaram na comemoração

Serpa associa-se

Semana Europeia 
da Mobilidade

De 16 a 22 de setembro, de-
corre a Semana Europeia da 
Mobilidade, com o tema cen-
tral ‘Melhores ligações’, e no 
dia 22 de setembro assinala-
-se o Dia Europeu sem Carros.

Esta 21.ª edição pretende 
constituir-se como incentivo 
e oportunidade para testar 
novas formas de mobilidade 
limpa, fazer um balanço dos 
desafios atuais da mobilidade 
e avançar rumo a uma mobili-

dade multimodal mais susten-
tável para a Europa.

O Município de Serpa irá 
associar-se, através da rea-
lização de várias atividades, 
designadamente caminhadas 
na zona da Serra de Serpa, 
aulas de ginástica, gincana de 
bicicletas para crianças, entre 
outras iniciativas. 

n

Convívio e muita música marcaram a concentração

#MobilityWeek

SEMANAEUROPEIADAMOBILIDADE
16-22 SETEMBRO 2022
Combina e Move-te!
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Atletismo regressa a Serpa

Escalada de S. Gens 
No dia 23 de outubro, a par-

tir das 10.00 horas, tem lugar 
em Serpa a Escalada de S. 
Gens – Serpa Terra Forte. A 
prova, organizada pela Asso-
ciação de Atletismo de Beja 
e pela Câmara Municipal de 
Serpa, pontua para o Cam-
peonato Distrital de Monta-
nha.

A iniciativa integra ainda 
uma caminhada, aberta a to-
dos os interessados. As ins-
crições já se encontram dis-
poníveis no site “A Correr”, em 
www.acorrer.pt. 

n

Atleta do concelho

Campeão nacional 
de atletismo

R icardo Paixão, atleta 
natural de Vila Nova de 

São Bento, sagrou-se Cam-
peão Nacional de Atletismo 
M35, nas distâncias de 800 e 
1500 metros, no Campeonato 
da Europa de Pista Coberta, 
em Braga, realizado nos dias 

18 e 19 de junho de 2022.
Ricardo Paixão, a compe-

tir pelo Vitória de Setúbal na 
época 2021/2022, foi ainda 
vice-campeão da Europa de 
pista coberta e Campeão do 
Mundo de Bombeiros, nas 
mesmas distâncias. 

O atleta representou Portu-
gal no Campeonato do Mundo 
na Finlândia-Tampere, que de-
correu entre 30 de junho e 8 de 
julho, onde obteve um honroso 
4.º lugar nos 1 500 metros e o 
5.º nos 800 metros.

n

Insuficiência cardíaca 

Estudo 
nacional 
em Serpa

Setembro é o mês em que o estudo Porthos 
passará por Serpa. Cerca de 500 pessoas 
com 50 ou mais anos receberão um telefone-
ma-convite do seu Centro de Saúde para se 
deslocarem ao camião do estudo. Nesta Uni-
dade Móvel, serão aplicados questionários e 
realizados alguns exames médicos.

A insuficiência cardíaca é uma doença 
crónica que pode agravar e requerer aten-
dimento médico urgente, com frequente 
necessidade de internamento. Os números 
atuais da insuficiência cardíaca em Portugal 
são desconhecidos, pelo que a participação 
de todas as pessoas convocadas é muito im-
portante para se perceber a realidade desta 
doença no nosso país e melhorar os cuida-
dos de saúde prestados. 

O estudo Porthos é um trabalho co-pro-
movido pela Sociedade Portuguesa de Car-
diologia e a AstraZeneca, em parceria com a 
Nova Medical School e vai avaliar uma amos-
tra representativa da população portuguesa 
residente em Portugal Continental. Em Ser-
pa, o estudo conta com o apoio da Câmara 
Municipal.

Se for convidado, participe!
Para saber mais sobre o estudo Porthos, vi-

site o site www.batecertocoracao.pt

Ricardo Paixão destacou-se nos 800 e nos 1 500 metros

Autocarro estará em Serpa em setembro
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obras

Dados meteorológicos 
de 18 de julho a 20 de agosto

Serpa Pias Vila Nova de São Bento Vila Verde de Ficalho 

Temperatura máxima 40,0°C 40,5°C 40,4°C 41,3°C

Temperatura mínima 14,4°C 14,2°C 14,5°C 14,3°C

Precipitação total acumulada 0,4mm 0,6mm 0,3mm 0,0mm

Pragas urbanas

Desinfeção 
A Câmara Municipal de Serpa realizou nos 

dias 2, 3 e 4 de agosto, mais uma ação perió-
dica de desinfestação e prevenção de pragas 
urbanas no concelho. Este trabalho esteve a 
cargo de uma empresa da especialidade.

Concelho

Execução de ramais

A Câmara Municipal de 
Serpa, no âmbito da sua 

estratégia ambiental, e dando 
continuidade à execução do Pla-
no Estratégico para a Recupera-
ção de Perdas de Água no con-
celho, iniciou, a 1 de agosto de 
2022, a substituição de ramais de 
água em várias localidades do 
Concelho. Esta substituição teve 
início na Rua Manuel José Pardal 
Romão (Serpa), sendo extensível 
a outras ruas que são considera-
das como prioritárias para o Ser-
viço de Águas e Saneamento.

Entende o Executivo que esta 
medida irá contribuir significa-
tivamente para a diminuição de 
perdas deste bem tão escasso e 
essencial. Trabalhos na Rua Manuel José Pardal Romão

A ação visa prevenir o aparecimento de pragas urbanas

Reunião de trabalho

(Des)construir para 
a Economia Circular

Realizou-se uma reunião, via 
zoom, no dia 8 de julho, no âmbi-
to do Projeto (Des)construir para 
a Economia Circular.

Participaram um representan-
te da Cimbal, o Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa e 
dois técnicos do Município ser-
pense. Dos trabalhos constou 
a apresentação do projeto de 
Serpa, em desenvolvimento por 
uma empresa especializada. 

O projeto visa promover uma 
estratégia regional para a reutili-
zação de produtos e componen-
tes de construção, bem como a 
reciclagem de resíduos de cons-
trução e demolição (RCD), redu-
zindo o impacto ambiental da 
construção e promovendo a sua 
circularidade.

n

Trabalhos na Rua Manuel José Pardal Romão
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______________________________________________

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 sítio do município em 
www.cm-serpa.pt.

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de setembro realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, em Serpa, no 
dia 17, pelas 17.30 horas, na sala de sessões 
da Câmara Municipal. A ordem de trabalhos 
estará disponível para consulta no sítio do 
município, em www.cm-serpa.pt com 48 ho-
ras de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

01 e 02 | Farmácia CENTRAL

03 a 09 | Farmácia SERPA JARDIM

10 a 16 | Farmácia CENTRAL

17 a 23 | Farmácia SERPA JARDIM

24 a 30 | Farmácia CENTRAL

Serpa
> Casa do Jardim, manutenção e pintura 

exterior 

> Edifício da Rua dos Lagares, limpeza 
interior e reabilitação das fachadas 

> Estaleiro Municipal, substituição de 
coberturas

> Pavilhão Carlos Pinhão, pintura da 
fachada

> Rua Manuel José Pardal Romão, 
execução de ramais de água

> Encosta poente, construção de passeio

> Rua Manuel Dias Nunes, levantamento 
topográfico

> Parque desportivo, manutenção e 
reposição de lajetas 

> Limpeza de linhas de água

Vila Verde de Ficalho
> Rua do Outeiro, conclusão da 

requalificação 

Concelho
> Lavagem de contentores

> Reparação de ruturas 

> Substituição de contadores

> Limpeza de linhas de água 

> Cades, pintura exterior do edifício 

> Caminho Municipal 1048, requalificação

Brinches

> Rua do Outeiro, reparação de muro

Pias
> Reposição de asfalto em vários 

arruamentos

Vila Nova de São Bento

> Reparação de caneiro

> Bairro 1.º de maio, reparação de 
pavimentos

Vale de Vargo

> Reparação de linhas de água 
   e melhorias de acessos
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

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

>  Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos
    Dias 1, 8, 15, 22 e 29  .  12.00 horas . Facebook Serpa Terra Forte

>  Exposição “A Maior Flor do Mundo” . Ilustrações de André Letria 
    inspiradas na obra de José Saramago

  De 3 a 30 . 10.00 h - 13.00 h e 14.30 h - 19.00 h
  Org.: Câmara Municipal de Serpa e Fundação José Saramago

>  - Projeção do filme “A maior flor do mundo”, na voz de Saramago
- Narração do conto “O lagarto”, por Romão Janeiro 
- Oficinas em torno da temática da Flor, orientadas por Romão Janeiro 

e Ana Silvério
Dia 3 . A partir das 11.00 horas 

>  Mãos na Massa . “Um segredo bem guardado”
    Dia 17 . 10.30 horas . Oficina de expressão plástica para o público em geral

Vamos abrir janelas em desenhos muito especiais, e esconder segredos dentro delas

>  Chá das Cinco . Clube de leitura 
    Dia 20 .  17.00 horas . Inscrições através do telefone 284 540 290

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

 Dia 21 .  15.30 horas

>  Gomos de Tangerina . Mediação de leitura
    Dia 24 . às 11.00 horas . Para famílias e crianças a partir dos 3 anos

MUSIBÉRIA . SERPA 
Org.: Associação Cultbéria/Musibéria/Município de Serpa

> Oficina de música . Com Alice Joana Gonçalves
 Dia 14 . 18.00 horas . Estúdio D1 Musibéria
Aos participantes aconselha-se o uso de roupa leve e confortável.
Público-alvo: dos 7 aos 10 anos . Duração: 75m
Participação gratuita, mediante inscrição prévia através de musiberia.serpa@gmail.com.

>  Espetáculo de música  . Poemografias de tangente
De Beatriz Rola e Inês Lapa

    Dia 17 .  18.30 horas . Auditório Musibéria . M/6 anos . Duração: 80m
Entrada gratuita . Informações através de musiberia.serpa@gmail.com

Feira Agropecuária Transfronteiriça . VALE DO POÇO 
De 16 a 18 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa, com o apoio da Câmara Municipal de Mértola, da União das Freguesias de Salvador 

e Santa Maria (Serpa), da Junta de Freguesia de Santana de Cambras e do Ayuntamiento de Paymogo

Semana Europeia da Mobilidade . CONCELHO
De 16 a 22 . Consultar programa próprio
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Jornadas Europeias do Património . CONCELHO
Sob o tema “Património Sustentável”
Dias 23, 24 e 25 . Consultar programa próprio
Org.: Direção Geral do Património Cultural e Câmara Municipal de Serpa 

VisitARQ - À descoberta do museu . SERPA
Lançamento do 9.º episódio do programa, dedicado à Época Islâmica.
Dia 27 . 12.30 horas . Facebook SerpaTerraForte

agenda cultural e desportiva
DESPORTO

GENTE EM MOVIMENTO . CONCELHO  
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Ginástica sénior
> Segundas 9.30 h Pias | 11.00 h Brinches

> Terças . 9.30 h Serpa

> Quartas . 9.30 h Vales Mortos  | 11.00 h Santa Iria  | 15.45 h Hortinha 

> Quintas . 9.30 h Vila Verde de Ficalho | 11.00 h A-do-Pinto | 15.45 h Vale 
do Poço

> Sextas . 9.30 h Vila Nova de São Bento  | 11.00 h Vale de Vargo

Boccia sénior

> Segundas . 14.30 h Vale de Vargo (Centro Cultural) 

> Terças . 15.30 h Vila Verde de Ficalho (Salão Polivalente)

> Quartas . 10.00 h Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão) | 14.30 h Brinches 
(Antigo Pré-escolar) 

> Quintas . 14.15 h Santa Iria (Centro Cultural) | 15.30 h Vales Mortos 
(Sociedade Recreativa)

> Sextas . 14.00 h Vila Nova de S. Bento (Pavilhão Municipal) | 14.00 h 
Serpa (Pavilhão Carlos Pinhão)

Aula de FitKids . PIAS
Fim de semana desportivo
Dia 10 . 10.30 h às 12.00 h . Piscina Municipal de Pias
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Final Four em Andebol . SERPA
Dias 10 e 11 . Pavilhão Carlos Pinhão
Org.: Federação de Andebol de Portugal e Câmara Municipal de Serpa

Dia 10 . 15.00 horas – meias finais SL Benfica X FC Porto
Dia 10 . 17.30 horas – meias finais CF Os Belenenses X Sporting CP
Dia 11 . 17.00 horas – vencedor jogo 1 X vencedor jogo 2

Caminhadas com história, património, 
natureza e gastronomia . VALE DO POÇO
Atividades inseridas na Feira Agropecuária Transfronteiriça
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Dia 17 09.00 horas – Caminhada “Montado da Serra Grande de Serpa”
           10.00 horas – Aula do programa Gente em Movimento
Dia 18 09.00 horas – Caminhada “Caminhos da Transumância dos  

Pastores da Serra de Serpa” 

Semana Europeia do Desporto . CONCELHO
De 23 a 30 . Consultar programa próprio 
Org.: Câmara Municipal de Serpa

Dia Mundial do Coração . CONCELHO
Dia 29 . Consultar programa próprio 
Org.: Câmara Municipal de Serpa


