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Editorial

As pessoas em
Primeiro Lugar!
José Calixto
Presidente da Câmara Municipal
presidente@cm-reguengos-monsaraz.pt

O dia 24 de Outubro de 2009 marcou o início de

A informação municipal terá uma total

um mandato autárquico que os Reguenguenses

transparência: o boletim municipal INFORM dará

entenderam, de forma bastante expressiva, confiar-

eco de toda a actividade municipal e das

nos até 2013.
É agora o momento de esquecer por completo o

deliberações do Órgão Executivo, incluindo todas as
decisões administrativas sobre ordenamento do

debate político pré-eleitoral que decorreu de forma

território e urbanismo; são, ainda, detalhadas todas

bastante elevada e executar um programa político,
democraticamente sufragado pelos nossos

as obras municipais concluídas neste período.
Devemos igualmente destacar as visitas oficiais

concidadãos.
A fase inicial do mandato autárquico deste

Economia, da Inovação e do Desenvolvimento;

ao nosso Concelho dos Senhores Ministro da

Executivo foi o momento escolhido para uma

Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e

reestruturação do funcionamento de todos os

das Pescas; Secretário de Estado do Turismo;

Serviços da Câmara Municipal, permitindo melhorar

Secretário de Estado da Agricultura e das Pescas;

as condições de atendimento aos Munícipes e

Secretário de Estado da Energia e Inovação; e a

eliminar as barreiras arquitectónicas para

Delegação de Embaixadores Latino-Americanos e

possibilitar a acessibilidade a pessoas com

Corpo Diplomático acreditado em Portugal.
O Concelho de Reguengos de Monsaraz está,

mobilidade condicionada.
Gestos simples como colocarmos um painel

assim, a preparar o seu futuro, criando condições

informativo na Praça da Liberdade, foi decidido para

para que, já no próximo dia 20 de Abril, possamos

permitir a todos um fácil acesso à informação,

assistir à visita oficial do Primeiro-Ministro de

evitando que quem possua alguma dificuldade de

Portugal ao nosso Concelho, por ocasião do início

mobilidade

oficial das obras do primeiro Hotel do “Parque

principalmente os mais idosos

continuassem a ter que subir penosamente as
escadarias da Câmara Municipal.

Alqueva”.
Um abraço amigo!
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Actividade Municipal

Tomada de posse dos eleitos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal

Presidente da Câmara Municipal quer combater
as desigualdades sociais no Concelho
Presidente da autarquia afirmou
ainda que vai ter “uma firme e
exigente cultura democrática e
procurarei ser um Presidente
próximo de todos os reguenguenses.
Farei desta minha intenção o timbre
do meu mandato para que todos os
reguenguenses se possam rever e ter
orgulho no seu Município”, sublinhou o autarca.
José Calixto sucede a Victor
Martelo que foi Presidente da
Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz durante 33 anos. “Ele foi,
no nosso Concelho, no Alentejo e em
Primeira Reunião da Assembleia Municipal - Mandato 2009-2013

Portugal, um símbolo do combate
pelo Poder Local e pela melhoria

O

combate às desi-

cionais e assumir na defesa, na

constante da qualidade de vida das

gualdades sociais para

preservação e na promoção dos

pessoas, um combate que não

tornar a comunidade

nossos ricos patrimónios culturais

conheceu hesitações nem tréguas e

mais coesa e solidária é uma das

outra clara aposta que reforçará a

que marcou um longo e importante

apostas de José Calixto, que foi

nossa identidade colectiva”. No

momento

empossado no dia 24 de Outubro

discurso da tomada de posse, que

recente”, referiu José Calixto sobre

para o seu primeiro mandato como

decorreu no Auditório Municipal, o

Victor Martelo.

da

nossa

história

Presidente da Câmara Municipal de
Re g u e n g o s

de

Monsaraz.

O

candidato do Partido Socialista
venceu as eleições autárquicas com
maioria absoluta, elegendo quatro
elementos para o executivo
municipal, ficando a CDU com um
vereador. Para este mandato de
quatro anos, José Calixto afirma
querer “terminar com as carências
habitacionais graves no concelho,
criar efectivas condições de fixação
e

emprego,

captar

novos

investimentos industriais e de
serviços, requalificar o ambiente
urbano dos aglomerados popula-
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Distribuição de Pelouros e atendimento aos
munícipes
Atendimento ao público: Quintas-feiras das 9.00h às 12.30h

Presidente: José Calixto

Coordenação da Actividade Municipal;
Relações Públicas e Cooperação Externa (inclui Imagem Institucional);
Protecção Civil;
Ordenamento do Território e Urbanismo;
Promoção do Desenvolvimento (inclui Planeamento, Desenvolvimento Económico e Turismo);
Obras e Compras Municipais;
Recursos Humanos;
Habitação;
Gestão Económico-Financeira, Patrimonial e Administrativa.
Atendimento ao público: Terças-feiras das 14.30h às 17.30h

Vice-presidente: Manuel Janeiro

Equipamento Urbano e Rural (inclui mercados e feiras; sinalização e trânsito; gestão de infraestruturas e equipamentos);
Ambiente e Saneamento Básico (inclui abastecimento de água e saneamento básico ambiente higiene e limpeza
pública; jardins e espaços verdes; recursos cinegéticos);
Energia (inclui electricidade e iluminação pública);
Transportes e Comunicações (inclui parque de viaturas e oficinas; transportes municipais);
Desporto e Tempos Livres.
Atendimento ao público: Terças-feiras das 9.30h às 12.30h

Vereadora: Joaquina Margalha

Educação e Parque Escolar;
Acção Social;
Património, Cultura e Ciência (inclui programação cultural; Biblioteca Municipal; Arquivo Municipal);
Defesa do Consumidor.
Atendimento ao público: Quartas-feiras das 9.30h às 12.30h *
* Quinzenalmente, quando não estiverem

Vereador: Carlos Costa

marcadas reuniões da Câmara Municipal

Saúde

Atendimento ao público: Segundas-feiras das 14.30h às 17.30h

Vereador: Rui Amendoeira
Sem pelouros atribuídos

Forte aposta nas políticas sociais de proximidade e no desenvolvimento económico sustentável

Município com orçamento de 19,8 milhões de
euros

O

Município de Reguen-

O Plano de Modernização

destinados ao projecto de habitação

gos de Monsaraz tem

Rodoviária prevê um investimento

social que visa a construção de 60

um orçamento de 19,8

superior a 1,9 milhões de euros para

moradias para agregados familiares

milhões de euros para este ano.

requalificação e beneficiação de

com menores recursos financeiros. A

Aprovado pela Assembleia Municipal

três

beneficiação do Jardim Público de

estradas

do

concelho,

e pelo Executivo camarário, o

nomeadamente, a ligação entre

Reguengos de Monsaraz também vai

orçamento

Reguengos de Monsaraz e Perolivas,

avançar em Abril de 2010 com um

investimentos ao nível da educação,

entre S. Pedro do Corval e Santo

investimento de 750 mil euros. De

da

das

António do Baldio e a primeira fase

referir que as receitas do Município

acessibilidades. A construção do

da via entre a Estrada Nacional 255 e

de Reguengos de Monsaraz vão

Jardim-de-Infância na cidade e a

Carrapatelo. As despesas com

crescer

ampliação e beneficiação da Escola

investimento são as que represen-

comparação com o ano transacto,

prevê

habitação

grandes

social

e

7,1

por

cento

em

Básica do 1º Ciclo de Reguengos de

tam a maior parcela da despesa,

correspondendo a mais de 1,7

Monsaraz

com a execução neste exercício

milhões de euros.

representam

investimento de 900 mil euros.

um

financeiro de 1,5 milhões de euros
Informação Municipal | Abril 2010
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Presidentes de Câmara do Alentejo Central reúnem em Reguengos de Monsaraz

Autarcas preocupados com questões sociais e
de desenvolvimento económico regional

A sessão de trabalho reuniu os Presidentes de Câmara de Borba, Évora, Mourão, Portel,
Reguengos de Monsaraz, Viana do Alentejo e Vila Viçosa

S

de

Os autarcas decidiram ainda

instrumentos de ordenamento e

câmara do distrito de

ete

presidentes

solicitar uma audiência à Ministra do

Évora reuniram no dia 5

Trabalho e da Solidariedade Social

gestão do território.
Em matéria de desenvolvimento

de Fevereiro, na Câmara Municipal

com o objectivo de poderem

económico, todos os presidentes de

de Reguengos de Monsaraz, numa

“contribuir de forma construtiva

câmara reconheceram a grande

sessão de trabalho onde foram

para o aperfeiçoamento das

aposta do governo no desenvolvi-

analisadas e debatidas as principais

medidas de política social de apoio

mento do Alentejo, nomeadamente

questões que actualmente marcam

aos desempregados, bem como a

através do reforço do investimento

a agenda política, económica e

sua adequação à excepcionalidade

público em toda a região. Foi

social do Alentejo. Ângelo de Sá

que este problema assume em toda

igualmente considerado estratégico

(Borba), Bernardino Bengalinha

a região Alentejo, nomeadamente

para a região Alentejo apresentar ao

Pinto (Viana do Alentejo), José

devido

Ministério da Economia e ao das

Calixto (Reguengos de Monsaraz),

populacional”.
O Plano

José Ernesto Oliveira (Évora), José

envelhecimento

Obras Públicas algumas propostas
Regional

de

de trabalho, como continuar a

Santinha Lopes (Mourão), Luís

Ordenamento do Território do

aposta nos projectos de desen-

Caldeirinha Roma (Vila Viçosa) e

Alentejo (PROT-A) foi igualmente

volvimento turístico, nomeada-

Norberto Patinho (Portel) marcaram

analisado, tendo sido debatidas

mente previstos para o Grande Lago

presença neste encontro que irá

algumas das principais preocu-

Alqueva e para Évora. Este encontro

assumir uma periodicidade mensal e

pações dos autarcas. Foi conside-

do poder autárquico regional

onde os autarcas irão “trabalhar de

rado que a última proposta apresen-

permitiu igualmente aos autarcas

forma concertada em prol do

tada para este instrumento de

partilhar “boas práticas” de gestão

Alentejo e dos alentejanos”. Foi

gestão territorial pode vir a ser

municipal tendo por objectivo

unanimemente considerado o papel

limitadora dos planos e das

fundamental continuar a servir cada

fundamental das autarquias no

estratégias de desenvolvimento de

vez com mais qualidade todos os

apoio às famílias afectadas pelo

cada concelho. Foi ainda defendida

alentejanos.

nomeadamente

a criação de uma linha de fundos

através do reforço de programas

comunitários destinada ao finan-

ocupacionais.

ciamento da elaboração dos

desemprego,
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Aproximar as políticas locais à vida dos munícipes

Município reforça cooperação com Juntas de
Freguesia

Jorge Nunes (Monsaraz), António Medinas (Reguengos de Monsaraz), Inácio Gaspar (São Pedro do Corval),
Luis Fonseca (Campinho) e Jorge Ramalho (São Marcos do Campo)

O

Município de Reguengos de Monsaraz vai

limpeza de lavadouros, de sanitários

constituído a garantia efectiva da

e

consolidação da democracia e do

de

cemitérios,

gestão

e

conceder cerca de 320

manutenção de parques infantis

desenvolvimento em Portugal.

mil euros para as cinco juntas de

públicos, conservação, pequenas

Torna-se necessário continuar a

freguesia do concelho no âmbito da

reparações e fornecimento de

cultivar estes valores, enquanto

legislação que estabelece o quadro

material de limpeza nos estabe-

condição essencial e imprescindível

de transferências de atribuições e

lecimentos de ensino Pré-escolar e

à democracia, revalorizando e

competências para as autarquias

do 1º Ciclo, gestão e manutenção de

dignificando a autonomia e o

locais. Desta forma, as juntas de

jardins

freguesia

ajardinados, gestão dos Espaços

freguesias, criando-se-lhes, na
medida do possível, as condições

de

Re g u e n g o s

de

e

outros

espaços

patamar

constitucional

das

Monsaraz, de Campo, de Campinho,

Internet e dos transportes esco-

de Corval e de Monsaraz podem

lares. Será ainda reforçada a

objectivas que lhes permitam

realizar investimentos cometidos ao

cooperação entre as autarquias do

efectivamente preencher as

Município ou gerir equipamentos e

Concelho

competências e as atribuições

serviços municipais através da

planificação de obras municipais a

delegação de competências.
As juntas de freguesia vão

executar em cada freguesia.
É com a aproximação das

através

de

uma

executar competências como a

autarquias locais à vida das

gestão, conservação e promoção da

populações que o poder local tem

legalmente outorgadas.

Informação Municipal | Abril 2010
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Actividade Municipal

Identificação dos riscos de corrupção e das medidas para prevenir a sua ocorrência

Plano de Gestão de Risco de Corrupção enviado para
o Conselho de Prevenção para a Corrupção

O

Município

de

da

multidisciplinar da autarquia que

Reguengos de Monsaraz

Conselho

Corrupção, o Plano de Gestão de

de

Pr e v e n ç ã o

tem como objectivo aferir a

enviou o Plano de

Risco de Corrupção e Infracções

aplicação das suas normas. José

Gestão de Risco de Corrupção e

Conexas do Município de Reguengos

Calixto, Presidente da Câmara

Infracções Conexas ao Conselho de

de Monsaraz identifica em cada área

Municipal

Prevenção para a Corrupção. O

ou actividade os riscos de corrupção

Monsaraz considera que, “sempre

de

Re g u e n g o s

de

documento foi aprovado em Reunião

e infracções conexas e as medidas

que se discutem os principais

de Câmara e na Assembleia

adoptadas que previnam a sua

problemas da administração pública

Municipal e enviado para as

ocorrência, como por exemplo

contemporânea, a transparência na

instituições competentes dentro do

mecanismos de controlo interno,

tomada das decisões é um dos

prazo estabelecido. O plano visa

segregação de funções e definição

assuntos de maior destaque e

salvaguardar aspectos indis-

prévia de critérios gerais e

relevância,

pensáveis na tomada de decisões,

abstractos. Este plano identifica

documento é um instrumento
orientador e fundamental para que

pelo

que

este

para que estas estejam de acordo

também os responsáveis de cada

com a legislação vigente, com os

Gabinete e Serviço pela sua

o Município de Reguengos de

procedimentos em vigor e com as

implementação e será controlado e

Monsaraz e os seus funcionários

obrigações contratuais a que as

monitorizado através de um

cumpram correctamente todas as

instituições estão vinculadas. Nos

relatório de avaliação anual,

funções que lhes estão confiadas”.

termos da Recomendação do

elaborado

por

uma

equipa

Novo painel informativo na Praça da
Liberdade

Modernizar para
melhor informar

O

Município de Reguengos de Monsaraz tem
ao dispor dos munícipes mais um painel
informativo na Praça da Liberdade. Este

tríptico

terá

a

informação

municipal

habitualmente colocada nos locais de estilo e
informação sobre necrologia. O painel informativo
é mais um meio de comunicação da autarquia para
informar os munícipes sobre toda a actividade
municipal, assim como sobre os eventos e
iniciativas que vão decorrer no concelho de
Reguengos de Monsaraz. Este meio de comunicação
teve por base a requalificação do painel que estava
bastante desactualizado e deteriorado e que
pertencia à extinta Região de Turismo de Évora e
Painel Informativo na Praça da Liberdade
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Actividade Municipal
Reguengos de Monsaraz

Comemorações dos cinco anos da elevação a
cidade
Cardoso (guitarra portuguesa),
Porfírio Reigado e António Matos
(guitarra clássica e canto),
Hermenegildo Mendes e José
Gonçalves (canto). O Canto d`Alma
é formado por um grupo de amigos
unidos pela paixão da canção de
Coimbra

nas

suas

formas

tradicionais, fado, balada ou trova,
e pretende, além da divulgação da
cultura coimbrã, afirmar que a
música e a poesia podem cimentar
amizades e unir pessoas de
gerações, culturas e vivências
Reguengos de Monsaraz é cidade há 5 anos

distintas. A fechar a noite decorreu
um espectáculo de fogo-de-artifício

O

junto ao jardim público. O dia 9 de
Município de Reguen-

decorreu um espectáculo com fados

gos de Monsaraz come-

de Coimbra, pelo grupo Canto

Cidade, foi assinalado com o

morou no dia 9 de

d`Alma, que apresentou no

lançamento de 21 salvas de

Dezembro o quinto aniversário da

Auditório Municipal o novo disco

morteiros.

elevação de Reguengos de Monsaraz

“Canto a Coimbra”. Este grupo é

à categoria administrativa de

composto por Fernando Afonso

cidade. Para assinalar a data

(apresentação e poesia), António

Dezembro, oficialmente o Dia da

Município aderiu à iniciativa "Cidades para a
Vida Cidades contra a Pena de Morte”

O

Município de Reguen-

Pelourinho da vila medieval de

gos de Monsaraz aderiu

Monsaraz. “Cidades para a Vida

simbólica contra a pena de morte.

à iniciativa mundial

Cidades contra a Pena de Morte” é

Portugal foi dos primeiros países do
mundo a abolir a pena de morte pelo

regularmente nesta manifestação

"Cidades para a Vida Cidades contra

uma iniciativa que nasceu em 2002

a Pena de Morte", que se assinalou

pela mão da Comunidade de

que o Município de Reguengos de

no dia 30 de Novembro, colocando

Sant'Egídio e que a Amnistia

Monsaraz pretendeu transmitir uma

placas alusivas e iluminando

Internacional tem vindo a apoiar.

mensagem inequívoca de que a sua

simbolicamente com velas a

Até à data, 998 cidades de 77 países,

aplicação deve ser abandonada.

escadaria dos Paços do Concelho e o

entre os quais Portugal, participam

Informação Municipal | Abril 2010
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Actividade Municipal

Aproximação institucional, empresarial e cultural

Reguengos de Monsaraz recebeu embaixadores
da América Latina e o Corpo Diplomático
acreditado em Portugal
Mensagens deixadas no
Livro de Honra do Município
de Reguengos de Monsaraz
“El Grupo de Embajadores de los
Países de America Latina en
Po r t u g a l a g r a d e c e m o s l a
hospitalidad y excelente acogida
del pueblo y las autoridades del
consejo de Reguengos de Monsaraz
y de su Presidente D. José Gabriel
Calixto y los felicitamos por sus
magníficos logros en esta bella
tierra.
Com fraternidad entre el Alentejo
y América Latina.”
14 de Marzo de 2010
Momento da Assinatura do Livro de Honra do Município pelos Senhores Embaixadores

O

Município

de

Alqueva.

recebeu no dia 14 de

Ministério

Esta

iniciativa

dos

do

Negócios

Março a visita de embaixadores

Estrangeiros, com a colaboração do

latino-americanos e no dia 19 do

Ministério da Economia, da Secre-

mesmo mês o Corpo Diplomático

taria de Estado da Administração

acreditado em Portugal. A visita dos

Local e da AICEP, teve como objec-

embaixadores foi promovida pelo

tivo mostrar ao Corpo Diplomático

Instituto para a Promoção e

acreditado em Portugal a realidade

Desenvolvimento da América Latina

de diversas regiões do país, numa

e pela Turismo do Alentejo e

óptica de divulgação do potencial

integrou os representantes do

económico (incluindo

Panamá, Chile, Cuba, México,

refere ao investimento externo) e

Paraguai, República Dominicana e

turístico, com ênfase em projectos

no

que se

Uruguai. A comitiva foi recebida no

marcados pela modernidade e

Salão Nobre dos Paços do Município

incorporação de novas tecnologias.

de Reguengos de Monsaraz onde

José Calixto, Presidente da Câmara

decorreu uma apresentação das

Municipal

potencialidades

Monsaraz considera que “a visita

turísticas

e

de

Re g u e n g o s

de

económicas do concelho, seguindo-

destas delegações diplomáticas

se

revestem-se da maior importância

uma

visita

à

CARMIM

–

Cooperativa Agrícola de Reguengos

para o concelho tendo em vista uma

de Monsaraz.
O Corpo Diplomático acreditado

aproximação com estes países nas

em Portugal visitou a Herdade do

cultural”.

Esporão e as obras de construção do

10

empreendimento turístico Parque

Reguengos de Monsaraz

áreas empresarial, institucional e

Mauricio Toussaint – Embaixador do
México
Ana Silvia Reynoso Abdul –
E m b a i x a d o r a d a Re p u b l i c a
Dominicana
Federico Richa – Embaixador do
Panamá y Sra.
Eduardo Lener – Embaixador de
Cuba y Sra.
Gastón Lasarte – Embaixador do
Uruguai
Luis A. Fretes Carreras –
Embaixador do Paraguai
“Muito obrigado pela solidariedade
e as palavras do Presidente da
Câmara para com o povo do Chile”
Fernando Ayala – Embaixador do
Chile
“À Câmara Municipal de Reguengos
de Monsaraz.
Muito obrigado pela forma tão
distinta com que fomos recebidos.
Visitámos o melhor de Portugal:
está aqui no Alentejo.”
Paulo Neves – Presidente do
Instituto para a Promoção e
Desenvolvimento da América Latina
(IPDAL)
Minerva Lara Batista – Presidente
do Conselho Consultivo do IPDAL
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Ministro da Economia homologou em Reguengos de Monsaraz o contrato de financiamento

Parque Alqueva é o primeiro empreendimento
turístico do Grande Lago a iniciar as obras

Vieira da Silva (Ministro da Economia) na cerimónia de homologação do contrato de financiamento

O

Parque Alqueva iniciou

Salão Nobre do Município de

meira etapa deste projecto, com

as obras no final do

Reguengos de Monsaraz, no dia 21

conclusão prevista para o primeiro

Verão de 2009 e é o

de Dezembro, para a assinatura do

semestre de 2012, representa um

primeiro empreendimento turístico

contrato de financiamento do

investimento superior a 80 milhões

da área do Grande Lago de Alqueva

Pa r q u e

depois

de euros (20 milhões de euros já

que avançou para a fase de

inauguraram as instalações da

foram investidos). Estas obras

Alqueva

e

investimento em infra-estruturas. O

Turismo Terras do Grande Lago

referem-se à edificação da primeira

Ministro da Economia, da Inovação e

Alqueva. O Parque Alqueva,

fase do Hotel do Monte (250 camas),

do Desenvolvimento, Vieira da Silva,

liderado pelo empresário José

através da reconversão do antigo

e o Secretário de Estado do Turismo,

Roquette, é o maior investimento

monte de caça do rei D. Carlos, o

Bernardo Trindade, estiveram no

turístico a realizar no Alentejo na

Wine Club e um campo de golfe de

»
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José Roquette, Basílio Horta e o Ministro Vieira da Silva

José Calixto e o Secretário de Estado Bernardo Trindade

»
na Herdade do Roncão. Em seguida

MICE (congressos e negócios). José

específico de grandes marcas por

avançará a construção da marina. O

Calixto, Presidente da Câmara

este destino turístico. Acredito

empreendimento é desenvolvido

Mu n i c i p a l

pela Sociedade Alentejana de

Monsaraz

de

Re g u e n g o s

considera

de

ainda no dinamismo da estrutura do

que

Pólo de Desenvolvimento Turístico

Investimentos e Participações (SAIP)

“ultrapassada que está a fase do

de Alqueva para levar a cabo a

e quando estiver concluído vai criar

licenciamento, este é o primeiro

adequada promoção do nosso

mais de cinco mil postos de trabalho

passo para fazer de Reguengos de

território nos grandes mercados

(cerca de dois mil directos e três mil

Monsaraz e do Grande Lago de

indirectos). O Parque Alqueva terá

Alqueva um destino turístico de

internacionais”, acrescentou.
O Parque Alqueva é o primeiro

três fases de construção e deverá

elevada qualidade e com obra no

dos

estar integralmente concluído em

terreno”. O autarca destaca que “o

turísticos projectados para o

três

empreendimentos

2029, num investimento total de

Concelho vai ter empreendimentos

Concelho

cerca de mil milhões de euros.

turísticos de excelência a nível

Monsaraz.

Reconhecido como Projecto de

mundial, pois sabemos do interesse

de

Re g u e n g o s

Interesse Nacional (PIN), o Parque
Alqueva vai contribuir para o
crescimento de um cluster turístico
no Alqueva, um dos destinos de
referência apontados pelo Governo
no Plano Estratégico Nacional de
Turismo (PENT). Este empreendimento integrado de grande
qualidade aposta na criação de
novos pólos de desenvolvimento
turístico no país, atractivos e
geradores de riqueza para as
comunidades locais, e em novos
produtos estratégicos para o sector,
tais como o Turismo de Natureza,
Golfe, Gastronomia e Enoturismo,
Cultura e Paisagem, Turismo
Residencial, Náutico, Equestre e

12

Obras de construção do primeiro Campo de Golf na Herdade de Roncão d’el Rey

de
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Investimento de 4,8 milhões de euros

Ministro da Agricultura entregou contrato de
apoio à modernização da CARMIM
de liderança no mercado nacional e
uma forte presença nalguns
mercados internacionais”. O
projecto da CARMIM, com conclusão
prevista em 2011, visa aumentar a
capacidade de engarrafamento para
que possa produzir mais produtos e
aumentar a qualidade dos vinhos.
Para atingir maior capacidade de
armazenagem pretende-se ampliar
o pavilhão de engarrafamento de
vinhos, será adquirida mais uma
Momento de apresentação da CARMIM ao Ministro da Agricultura

linha de engarrafamento para
passar de uma capacidade actual de
15 mil garrafas por hora para 21 mil
garrafas por hora, assim como a

O

Ministro da Agricultura,

de Monsaraz afirmou na cerimónia

aquisição de mais uma linha de bag-

do Desenvolvimento

que “o forte investimento na

in-box. Com este investimento, a

Rural e das Pescas,

modernização tecnológica e na

CARMIM quer ainda remodelar o

António Serrano, esteve no dia 13 de

capacitação comercial que a

equipamento de vinificação dos

Fevereiro em Reguengos de

CARMIM tem efectuado ao longo dos

vinhos tintos, adquirir mais

Monsaraz para entregar contratos

anos demonstra a prioridade

equipamento de laboratório e

ao sector cooperativo no âmbito do

estratégica que as suas direcções

implementar o sistema de gestão de

Programa de Desenvolvimento Rural

têm seguido para cultivar um perfil

qualidade e segurança alimentar.

(PRODER). A cerimónia decorreu na
CARMIM onde o governante entregou
os contratos-programa a quatro
cooperativas do Alentejo que vão
investir 11 milhões de euros, com
incentivos de quatro milhões para a
sua modernização tecnológica e
capacitação comercial. A CARMIM,
com cerca de mil associados, é a
maior adega cooperativa nacional e
tem o investimento global mais

Mensagem deixada no Livro de Honra do Município
de Reguengos de Monsaraz
“Reguengos, Terra de oportunidades!
Terra do Grande Lago; Terra de boa gente! Aqui moram pessoas que lutam pela
terra e pelo seu desenvolvimento. Hoje comemoramos mais uma etapa no
sucesso, no progresso da Cooperativa Agrícola de Reguengos. A Câmara Municipal
de Reguengos de Monsaraz é uma entidade fundamenta neste processo de
desenvolvimento regional.

elevado, 4,84 milhões de euros. O

Grato pela receptividade e pela hospitalidade.
Bem hajam todos os Reguenguenses.”

apoio do PRODER para a moder-

Reguengos de Monsaraz, 13 de Fevereiro de 2010

nização da adega é de 1,85 milhões
de euros. José Calixto, Presidente

António Manuel Soares Serrano
Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

da Câmara Municipal de Reguengos
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Investimento de 8 milhões de euros vai beneficiar o turismo no Grande Lago Alqueva

Variante Norte na EN 256 deverá avançar este ano

A actual Ponte do Albardão tem sido um problema de segurança rodoviária ao longo das últimas décadas

A

14

Estradas de Portugal

projectos da Estradas de Portugal,

isso, é com imensa satisfação que

o

afirmou num debate promovido

recebo o compromisso da Estradas

compromisso de avançar

pela RDP Antena 1 que se realizou

de Portugal de avançar imedia-

este ano com o concurso para a

no Auditório

de

tamente com esta obra, pois é a

construção da variante Norte à

Reguengos de Monsaraz no passado

estrada do Concelho com mais

cidade de Reguengos de Monsaraz e

mês de Dezembro, que “a EP deu

trânsito e temos a enorme

uma nova Ponte do Albardão, sobre

prioridade à intervenção na

responsabilidade de tudo fazer para

(EP)

assumiu

Municipal

o Rio Degebe, na Estrada Nacional

travessia

Degebe,

elevar o grau de segurança

256, num investimento de 8 milhões

denominada Ponte do Albardão, e à

do

rodoviária de uma via na qual já se

de euros. O Município de Reguengos

variante de Reguengos de Monsaraz.

perderam muitas vidas”, sublinhou.

de Monsaraz reivindica há vários

Estes dois projectos estão em fase

O autarca declarou também que,

anos a requalificação desta via que

de

“para fazer face ao elevado número

conclusão.

Rio

Pr e v ê - s e

o

liga Reguengos de Monsaraz a Évora

lançamento da empreitada ainda no

de turistas que se deslocam ao

por motivos de segurança e riscos de

primeiro trimestre de 2010”,

Concelho

sinistralidade, mas também por se

assegurou o responsável. José

Monsaraz, é igualmente impres-

verificar um aumento significativo

Faísca declarou ainda que “com a

cindível a requalificação de todo o

do tráfego. Actualmente, o único

entrada em vigor do novo Código de

traçado entre o IP2 e a Ponte do

ponto negro de sinistralidade nas

Contratação Pública, que é muito

Guadiana. Com mais de 20 mil

quer

em

de

Re g u e n g o s

de

estradas do distrito de Évora

exigente

termos

camas turísticas licenciadas em

verifica-se no km 8,7 da EN 256. A

processuais quer de prazos, diria

Reguengos de Monsaraz e o primeiro

variante Norte de Reguengos de

que no terceiro trimestre (de 2010)

empreendimento turístico já com

Monsaraz terá cerca de 6 km de

teremos obra no terreno e depois

obra a decorrer, refiro-me ao Parque

extensão com rotundas de acesso à

serão obras para um ano ou um ano e

Alqueva, é muito importante que

cidade e às estradas que ligam esta

meio”.
José Calixto, Presidente da

todos os turistas que visitam o

localidade a Redondo, Alandroal, S.
Pedro do Corval e Mourão. A Ponte

Câmara Municipal de Reguengos de

usufruir dos vários resorts que serão

do Albardão é demasiado estreita e

Monsaraz, afirmou que “esta

construídos

não permite o seu atravessamento,

estrada é a principal via de acesso à

disponham de acessibilidades com

em simultâneo, aos dois sentidos da

cidade de Évora e a mais importante

qualidade e segurança”, concluiu.

estrada. José Faísca, director de

porta de entrada do Concelho. Por

Grande Lago Alqueva e que vão
neste

concelho

Reguengos de Monsaraz

Reguengosde Monsaraz
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Praça da Liberdade, Apartado 6 |7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 508 040
gad@cm-reguengos-monsaraz.pt |www.cm-reguengos-monsaraz.pt

SISTEMA DE APOIO A ACÇÕES COLECTIVAS (SIAC)

Nos termos do regulamento
específico “Sistema de Apoio a
Ac ç õe s C ole c ti va s” ( SI AC ) , a
apresentação de candidaturas
processa-se através de concursos,
cujos Avisos de Abertura são
definidos pelos Órgãos de Gestão
competentes e divulgados através
dos respectivos sítios na Internet.
O regulamento específico SIAC,
sendo complementar dos sistemas
de incentivos directamente
orientados para as empresas, visa
potenciar os seus resultados com a
criação ou melhoria das condições
envolventes, com particular relevo
para as associadas aos factores
imateriais da competitividade de
natureza colectiva.
As Acções Colectivas devem estar
orientadas para um objectivo de
interesse comum, colmatar falhas
de mercado ou insuficiências
sistémicas que afectem um
conjunto alargado de empresas,

assegurar que o acesso aos produtos
e serviços disponibilizados com a
sua realização é amplamente
divulgado e serem promovidas por
entidades privadas sem fins
lucrativos ou por entidades públicas
com competências nas políticas
visadas, não podendo os seus
resultados serem susceptíveis de
apropriação privada ou conferir
vantagem a uma empresa
individualmente considerada ou a
um grupo restrito de empresas.
São susceptíveis de financiamento
os seguintes tipos de projecto:
Actividades de promoção,
divulgação e imagem internacionais
dos sectores, regiões e actividades
com relevância para a economia
nacional; informação, observação e
vigilância prospectiva e estratégica,
incluindo ferramentas de
diagnóstico e de avaliação de
empresas; criação e dinamização de
redes de suporte às empresas e

empreendedores; sensibilização
para os factores críticos de
competitividade e para o espírito
empresarial; estudos de novos
mercados, tecnologias e
oportunidades de inovação.
As entidades beneficiárias são
entidades públicas com
competências específicas em
políticas públicas com domínio
empresarial, as associações que
com aquelas entidades tenham
estabelecido parcerias para a
prossecução de políticas públicas,
as associações empresariais e os
centros tecnológicos e outras
entidades do Sistema Cientifico e
Tecnológico (SCT).
O prazo para apresentação de
candidaturas decorre entre o dia 3
de Março e 19 de Abril de 2010. As
candidaturas deverão ser
submetidas pela internet através do
formulário electrónico disponível no
sítio da Autoridade de Gestão do
Programa Operacional do Alentejo
(https://sigpoa.ccdr-a.gov.pt),
devidamente preenchido e com a
documentação anexa indispensável
à sua completa instrução.

QREN - Quadro de Referência
Estratégico Nacional
www.incentivos.qren.pt
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PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
O Pr o g r a m a d e E s t á g i o s
Profissionais tem demonstrado ser
uma medida de grande impacto no
apoio à transição para a vida activa,
verificando, nas várias modalidades
que foi assumindo, elevadas taxas
de empregabilidade. O sucesso
desta medida assentou no facto de
permitir uma adaptação das
competências adquiridas em
c o n te x to d e q u a l i fi c a ç ã o à
realidade concreta das
organizações empregadoras, bem
como o desenvolvimento no quadro
dos processos de modernização
organizacional.
A Portaria n.º 127/2010, de 1 de
Março regulamenta o Programa de
Estágios Profissionais – Formações
Qualificantes de níveis 3 e 4.
O Programa tem como principais
objectivos completar e aperfeiçoar
as competências dos jovens
detentores de cursos qualificantes
de nível 3 e 4; facilitar a transição
entre o sistema de qualificação e o
mercado de trabalho; incentivar a
articulação entre as escolas e
entidades formadoras e as

entidades empregadoras,
privilegiando as áreas tecnológicas;
e fomentar o acesso, por parte dos
empregadores, a detentores de
novas formações e competências e,
em simultâneo, promover a
melhoria das qualificações e a
reconversão da estrutura produtiva.
O programa destina-se a jovens
com idade até aos 35 anos,
inclusive, aferidos a data da entrada
da candidatura, que se encontrem
em situação de procura do primeiro
emprego, ou em situação de
desempregados à procura de novo
emprego e que sejam detentores de
curso de qualificação de nível 3 ou 4,
no caso de pessoas com deficiência
e incapacidade, não se aplica o
limite de idade estabelecido no
numero anterior.
Como entidade promotora,
podem candidatar-se ao programa
ios.
pessoas singulares ou colectivas, de
direito privado, com ou sem fins
lucrativos. Como entidades
organizadoras de estágios são as
escolas secundárias públicas ou

privadas e escolas profissionais e
associações empresariais. A estas
entidades compete: dinamizar
ofertas de estágio; apoiar a
entidade promotora na instrução do
processo de candidatura; apoiar os
estagiários e os orientadores de
estágio durante o decurso do
mesmo; colaborar com o I.E.F.P. na
avaliação da qualidade dos estágios.
A candidatura deve ser
apresentada pela entidade
promotora ao Instituto de Emprego
e Formação Profissional.
Os Estágios têm a duração de 12
meses, não prorrogáveis.

IEFP Évora - Instituto do
Emprego e Formação
Profissional
R. do Menino Jesus, 47 - 51
7000-601 ÉVORA
Tel. (+351) 266 76 05 00
Fax. (+351) 266 76 05 23
www.iefp.pt

PERMANÊNCIA DE MENORES NOS
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS
O regime jurídico a que fica
sujeita a instalação e a modificação
de estabelecimentos de restauração
e bebidas, bem como o regime
aplicável à respectiva exploração e
funcionamento, consta do D.L.
234/2007, de 19/06 e Decreto –
Regulamentar n.º 20/2008, de
27/11.
Qualquer restrição de acesso ou
permanência no estabelecimento
decorrente de imposição legal ou
normas de funcionamento do
próprio estabelecimento,
designadamente relativas à
admissão de menores e fumadores,
deve estar afixada em local
destacado.
Re s t r i ç õ e s d e c o r r e n t e s d e
imposição legal relativas a menores
são as seguintes:
Proibida a permanência a menores
de 16 anos (nos locais de jogos)
Acesso aos casinos reservado,

16

devendo as concessionárias não
permitir a frequência de indivíduos
que, designadamente: a partir das
22 horas, sejam menores de 14 anos,
excepto quando maiores de 10 anos,
desde que acompanhados pelo
respectivo encarregado de
educação; proibida a venda de
bebidas alcoólicas a menores de 16
anos; proibida a venda de Tabaco a
menores de 18 anos, estes,
consideram-se incapazes para o
exercício de direitos, sendo tal
incapacidade suprida pelo poder
paternal, ressalvadas as excepções
consignadas na lei, tais como,
administração de bens que o menor
haja adquirido pelo seu trabalho;
negócios jurídicos próprios da vida
corrente do menor, só impliquem
despesas ou disposição de bens, de
pequena importância; os negócios
jurídicos relativos à profissão, arte
ou ofício que o menor tenha sido

autorizado a exercer, ou praticados
no exercício dessa profissão, arte ou
ofício.
Assim sendo, e porque as
restrições legais são as supra
identificadas, pode o proprietário
do estabelecimento, se assim o
entender, e de acordo com as
normas de funcionamento que
institua para o seu estabelecimento, não permitir o acesso ou a
permanência de menores, sendo
que tal norma deve estar afixada em
local visível.
Informação cedida pela
Associação Comercial do Distrito de
Évora - Comércio, Turismo e Serviços

ACDE - Associação Comercial
do Distrito de Évora
Praça do Giraldo, n.º 65
7000-508 Évora
Tel. (+351) 266 739 520
Fax. (+351) 266 739 521
geral@acde.pt
www.acde.pt
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Instituto de Emprego e Formação Profissional

INFORMAÇÃO SOBRE MEDIDAS DE FORMAÇÃO
CONTÍNUA DE TRABALHADORES
N.º HORAS DE FORMAÇÃO ANUAL:
O trabalhador tem direito, em
cada ano, a um n.º mínimo de 35h de
formação contínua.
Sendo contratado a termo por
período igual ou superior a 3 meses
tem direito a um n.º mínimo de
horas proporcional à duração do
contrato nesse ano.
Para efeitos de cumprimento do
n.º mínimo de horas anuais de
formação, são consideradas:
• as horas de dispensa de trabalho
para frequência de aulas, ao abrigo
de regime de trabalhadorestudante;
• as faltas para prestação de
provas de avaliação, ao abrigo do
regime de trabalhador-estudante;
• as ausências a que haja lugar no
âmbito do processo de reconhecimento, validação e certificação
de competências;

O crédito de horas para formação
que não seja utilizado cessa
passados 3 anos sobre a sua
constituição.
E F E I TO D A C E S S A Ç Ã O D O
C O N T R ATO N O D I R E I TO A
FORMAÇÃO:
Cessando o contrato de trabalho,
o trabalhador tem direito a receber
a retribuição correspondente ao n.º
mínimo anual de horas para
formação que não lhe tenha sido
proporcionado, ou ao crédito de
horas para formação de que seja
titular à data da cessação.

ENTIDADES QUE MINISTRAM A
FORMAÇÃO:
A formação pode ser desenvolvida
pelo empregador (desde que
certificado), por entidade
formadora certificada para o efeito
ou por estabelecimento de ensino
reconhecido pelo ministério
competente e dá lugar à emissão de
certificado e a registo na Caderneta
Individual de Competências nos
termos do regime jurídico do
Sistema Nacional de Qualificações.

PLANO DE FORMAÇÃO:
O empregador deve elaborar o
plano de formação, anual ou
plurianual, com base no diagnóstico
das necessidades de qualificação
dos trabalhadores.
O plano de formação deve
especificar, nomeadamente, os
objectivos, as entidades
formadoras, as acções de formação,
o local e o horário de realização.
O empregador deve dar
conhecimento do diagnóstico das
necessidades de qualificação e do
projecto de plano de formação a
cada trabalhador, na parte que lhe
respeita (havendo comissão de
trabalhadores, comissão
intersindical, comissão sindical ou
delegados sindicais, também deve
ser dado conhecimento à
existente).
Os trabalhadores, na parte a que
cada um respeita, bem como os
representantes dos trabalhadores,
se os houver, podem emitir parecer
sobre o diagnóstico de necessidades
de qualificação e o projecto de
plano de formação, no prazo de 15
dias.
Não se aplica às micro empresas
(as que empregam menos de 10

CRÉDITO DE HORAS QUANDO A
FORMAÇÃO NÃO É ASSEGURADA AO
TRABALHADOR:
As horas de formação que não
sejam asseguradas pelo empregador
até ao termo dos 2 anos posteriores
ao seu vencimento transformam-se
em crédito de horas em igual n.º
para formação por iniciativa do
trabalhador.
Este crédito é referido ao período
normal de trabalho, confere direito
a retribuição e conta como tempo
de serviço efectivo.
O trabalhador pode utilizar o
crédito de horas para a frequência
de acções de formação, mediante
comunicação ao empregador com a
antecedência mínima de 10 dias.

ÁREA DA FORMAÇÃO:
A área da formação é determinada
por acordo ou, na falta deste, pelo
empregador, caso em que deve
coincidir ou ser afim com a
actividade prestada pelo
trabalhador.

trabalhadores).
INFORMAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO
CONTÍNUA:
O empregador deve incluir os
elementos sobre a formação
contínua assegurada em cada ano no
quadro da informação sobre a
publicação da Portaria, pelo que
esta disposição não está ainda em
vigor).
actividade social da empresa
(aguarda-se a publicação da
Portaria, pelo que esta disposição
não está ainda em vigor).
RECUSA DO TRABALHADOR NA
PARTICIPAÇÃO DE ACÇÕES DE
FORMAÇÃO
O trabalhador tem o dever de
participar de modo diligente em
acções de formação profissional que
lhe sejam proporcionadas pelo
empregador (art. 128º, n.º 1, alínea
d), constituindo dever do
empregador contribuir para a
elevação da produtividade e
empregabilidade do trabalhador,
nomeadamente proporcionando-lhe
formação profissional adequada a
desenvolver a sua qualificação (art.
127º, n.º 1, alínea d).
A recusa do trabalhador constitui
a violação daquele dever, pelo que
pode ser sancionado pelo
empregador no âmbito do poder
disciplinar que este detém (obedece
a um determinado procedimento –
para mais esclarecimentos sobre o
mesmo deve contactar o gabinete
jurídico).
Constitui contra-ordenação grave
a violação daquele dever do
empregador e do direito às 35h/ano
do trabalhador.

GAD - Gabinete de Apoio
ao Desenvolvimento

Câmara Municipal de Reguengos
de Monsaraz
Praça da Liberdade, Apartado 6
7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 508 040
gad@cm-reguengos-monsaraz.pt
www.cm-reguengos-monsaraz.pt
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Obras Municipais

Investimento no apoio às famílias do Concelho

Secretário de Estado da Segurança Social
visitou obras da creche e do jardim-de-infância

Manuel Janeiro e Joaquina Margalha acompanharam Pedro Marques, Secretário de Estado da Segurança Social

O

Secretário de Estado da

relevância inerente à criação de

Creches que o governo quer concluir

Segurança Social, Pedro

novos postos de trabalho, estes

até

Marques, visitou no dia

equipamentos sociais são muito

alargamento da rede pré-escolar

2011,

completando

5 de Dezembro as obras de

importantes para a população com

que vai abranger 18 mil crianças.

construção da Creche e do Jardim-

filhos nesta faixa etária pois vão ter

Desta forma, pretende-se que o país

de-Infância de Reguengos de

à sua disposição equipamentos de

ultrapasse a meta da Carta de

Monsaraz.

o

grande qualidade e com profis-

Barcelona que fixou nos 33 por cento

governante ouviu as explicações do
projectista da obra, o arquitecto

sionais qualificados”.
A Creche de Reguengos de

as regiões da União Europeia.

Fernando Pinto, tendo elogiado o

Monsaraz é uma das 400 novas

Nesta

visita,

a taxa de cobertura de Creches para

andamento dos trabalhos e a
qualidade das infra-estruturas que
vão ser colocadas ao dispor da
população.
José Calixto, Presidente da
Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz considera que “com a
construção da Creche e do Jardimde-Infância, o Concelho vai ficar
com uma resposta eficaz no domínio
da primeira infância”. O autarca
destaca que “para além da

18
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Obras Municipais
Garantir maior segurança aos alunos da escola

Construção de nova rua junto à Escola Básica
Integrada para evitar congestionamentos
arruamento vai assim criar a
possibilidade do trânsito fluir até à
Estrada Municipal 514, em sentido
único, e facilitar os automobilistas
que se deslocam à EBI. Por outro
lado, pretende-se igualmente
construir um novo portão na escola,
junto ao pavilhão gimnodesportivo,
que funcione como entrada e saída
para situações de emergência. A
Escola Básica Integrada de Reguengos de Monsaraz

O

revisão da acessibilidade à EBI de
Reguengos de Monsaraz implica

Município de Reguengos

de

funcionários e professores do

Monsaraz

estabelecimento de ensino, assim

pretende construir uma

como de todos os utilizadores

nova rua na zona envolvente à

daquele espaço público. Uma vez

Escola Básica Integrada (EBI) da

que o acesso ao portão da escola é

cidade. Esta medida tem como

feito apenas por uma rua sem saída,

objectivo conseguir uma maior

o que provoca congestionamentos

fluidez do trânsito, a defesa da

nos períodos da manhã e da tarde

segurança e qualidade de vida dos

coincidentes com a entrada e saída

alunos, encarregados de educação,

dos alunos. A construção do novo

vedar o acesso à linha de água
existente junto ao estabelecimento
de ensino, colocando-se uma
vedação com características
adequadas ao espaço e que
salvaguarde a segurança de todos os
utilizadores da via.

Preservação da memória colectiva

Autarquia requalifica o Largo do Castelo

O

Município de Reguengos de Monsaraz está a
requalificar o Largo do Castelo. Este largo,
assim denominado devido ao conjunto de

afloramentos rochosos a que se dava o nome de Castelo,
situa-se na zona mais antiga da cidade de Reguengos de
Monsaraz, na confluência da Rua Dr. Francisco de Salles
Gião e da Rua Eduardo Brazão. Actualmente, e após
demolição da casa outrora construída sobre os
afloramentos rochosos, estes voltaram a marcar de
forma singular o espaço e a envolvente. De forma a
preservar a memória colectiva e proporcionar um novo
espaço verde no centro da cidade, valorizando-se a zona
em termos ambientais, foi decidido manter os
afloramentos rochosos e criar duas zonas de estadia,
uma mais exposta e de contemplação da envolvente, e
outra mais reservada e pensada para o convívio entre
vizinhos.

Largo do Castelo
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Obras Municipais

Barreiras arquitectónicas foram eliminadas para permitir acesso de pessoas com mobilidade
condicionada

Município reorganiza os serviços para melhorar
atendimento aos munícipes

A

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz procedeu à reorganização e requalificação dos serviços para

aumentar a qualidade de atendimento dos munícipes. Assim, foram aproximados e concentrados no rés-do-

chão os serviços mais utilizados pelo público, evitando que tenham de se deslocar a várias zonas da autarquia.

As obras efectuadas permitiram também melhorar as condições de atendimento aos munícipes e eliminar as barreiras
arquitectónicas para possibilitar a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada.

Novas acessibilidades ao edifício

Novo bar para funcionários

Taxas e Licenças

Novo Gabinete dos Vereadores

Novo Gabinete da Assembleia Municipal

Expediente Urbanístico - atendimento

Contabilidade e Património

Administrativa, Gestão Documental e
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento

Todos os Serviços de Atendimento ao Público estão concentrados (Páteo de acesso)

20
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Obras Municipais

Reguengos de Monsaraz
Expansão do Cemitério da Cidade

Acesso à zona de expansão

400 novas campas

Requalificação de arruamentos | Calcetamento e Requalificação urbana

Rua 1.º de Dezembro

Largo da Fonte Nova

Rua Francisco Salles Gião

Rua Júlio Dinis

Informação Municipal | Abril 2010
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Obras Municipais

Novos Espaços Verdes

Rotunda para S. Marcos do Campo e Campinho

Estrada da Caridade

Obras de Requalificação no Centro de Saúde do Concelho

Pavimentação do corredor

Novo balneário

São Marcos do Campo

Campinho

Calcetamento (Colaboração com a Junta de
Freguesia de Campo)

Obras de Pavimentação

Casa Mortuária

22

Novos equipamentos

Estrada do Cemitério

Cumeada

Caridade

Obras de Calcetamento

Obras de Pavimentação

Rua de N.ª Senhora da Conceição
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Obras Municipais

Rua da Pandeira

Santo António do Baldio
Pavimentação de caminhos rurais, passeio e novo escoamento das águas pluviais

Caminho Rural

Rua da Ladeira - pavimentação de passeio

Rua da Ladeira - novo escoamento das águas pluviais

Rua da Ladeira - construção de muro

Informação Municipal | Abril 2010
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Protecção Civil

Comportamentos da comunidade escolar testados em situação de emergência

Protecção Civil realizou exercício de evacuação
na EB1 de S. Pedro do Corval

O

Serviço Municipal de

e encarregados de educação

considerou que “este exercício

Protecção Civil de

dirigiram-se à escola para recolher

pretendeu testar e habituar a

Reguengos de Monsaraz

informação sobre o acidente e o

comunidade escolar para os

realizou no dia 3 de Março um

estado das vítimas. Neste exercício

comportamentos que devem ter em

exercício de evacuação na Escola

participaram o Serviço Municipal de

situações de emergência, assim

Básica do 1º Ciclo de S. Pedro do

Protecção Civil, a Guarda Nacional

como para desenvolver procedi-

Corval. O exercício planeado

Republicana e os Bombeiros

mentos de planeamento, coorde-

desencadeou-se após a deflagração

Voluntários de Reguengos de

nação e conduta de operações que

de um incêndio na cantina da

Monsaraz. O simulacro visou testar a

ajudem a melhorar as condições de

escola, originado por uma fuga de

operacionalidade das equipas de

actuação das entidades locais”.

gás, evacuando-se de imediato o

intervenção da escola e instruir a

José Calixto afirmou ainda que “esta

estabelecimento de ensino para

população escolar sobre medidas de

é uma forma de divulgar e

segurança da população escolar. Em

auto-protecção a adoptar em

aprofundar

consequência do simulacro de
incêndio, dois alunos e um

situação de emergência.
José Calixto, presidente da

alunos e da população em geral”.

funcionário sofreram queimaduras e

Câmara Municipal de Reguengos de

alguma

Monsaraz e responsável pelo Serviço

gravidade. Após o alerta, alguns pais

Municipal de Protecção Civil

traumatismos

com

uma

cultura

protecção e segurança junto dos

Comandos realizaram exercício militar no
Grande Lago Alqueva

O

centro de Tropas Comandos realizou
entre os dias 10 e 16 de
Dezembro, no Grande Lago de

Alqueva, um exercício militar no âmbito da
formação do 114º Curso de Comandos. No terreno
estiveram cerca de 80 militares a efectuar acções com
recurso a botes e operações com helicópteros. Durante o
exercício militar não foram utilizadas munições ou
explosivos reais, tendo sido efectuados disparos apenas
com munições de salva.
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Acção Social

Expedição entre Reguengos de Monsaraz e a Guiné-Bissau vai levar medicamentos e material
hospitalar para as crianças

Reguengos de Monsaraz com o “Coração na Guiné”

Lançamento da expedição entre Campinho e a Guiné-Bissau

A

Junta de Freguesia de
Campinho,

com

colaboração

Mu n i c í p i o

de

Re g u e n g o s

passado que conseguiu angariar 62

“Coração na Guiné” integra a

a

toneladas de alimentos, roupa e

vertente de voluntariado pois

do

material escolar destinadas ao

pretende encontrar pessoas com

de

orfanato Casa Emanuel em Bissau,

disponibilidade para trabalhar no

Monsaraz, apresentou no dia 21 de

avança um novo projecto para levar

terreno em áreas como a saúde,

Novembro, no Espaço Cultural de

medicamentos, equipamento e

educação, puericultura ou lazer, e

Campinho, a campanha “Coração na

material hospitalar com o objectivo

proporciona ainda um intercâmbio

Guiné – Expedição 2010”. Esta

de apetrechar várias unidades

entre a Escola Básica do 1º Ciclo de

campanha, organizada por um grupo

médicas na Guiné-Bissau, em

Reguengos de Monsaraz e a escola

de amigos com o apoio da Associação

especial o Centro Médico da Casa

comunitária da Casa Emanuel, de

Gente Nova, vai levar Joel Fonseca,

Emanuel, em Bissau, e o Centro de

forma a estimular a criação de laços

José Miranda e Rui Sousa até à

Saúde da Jocum, em Gabu.
José Calixto, Presidente da

escolas dos dois países. Pretende-se

Guiné-Bissau para entregar ajuda

de amizade e cooperação entre as

humanitária às crianças daquele

Câmara Municipal de Reguengos de

que os estabelecimentos de ensino

país. “Coração na Guiné” é uma

Monsaraz considera que “é um dever

desenvolvam actividades com os

expedição de 7.500 km de moto que

o Município associar-se a iniciativas

alunos relacionadas com o “país

vai decorrer este ano, com partida

de carácter humanitário que vão

irmão”, como o estudo da

de Campinho e passagens por

levar algum bem-estar, medica-

geografia, da história e da cultura,

Ocidental,

mentos e qualidade de vida às

exposições com trabalhos, entre

Mauritânia e Senegal, antes de

crianças de um país tão caren-

outras. O projecto “Coração na

entrar na Guiné-Bissau. Este

ciado”. O autarca expressa o seu

Guiné – Expedição 2010” pode ser

Marrocos,

Sara

projecto tem como principal

“apelo a todas as pessoas que

acompanhado através do site

objectivo a angariação e o envio de

possam contribuir pois vão estar a

www.coracaonaguine.com, do blogue

ajuda humanitária para a população

dar uma grande ajuda a crianças que

coracaonaguine.blogspot.com

carenciada da Guiné-Bissau, um dos

não têm quase nada e que vivem em

RTP1. Todas as pessoas que

e da

países mais pobres do mundo onde a

condições muito más no seu país.

desejarem contribuir poderão obter

taxa de mortalidade materno-

Este é um projecto que deve contar

as informações necessárias no site

infantil não pára de crescer. Depois

com a solidariedade e ajuda de

oficial da campanha.

da campanha realizada no ano

todos”, sublinha. A campanha
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Acção Social

Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Reguengos de Monsaraz exibiu o filme “Dou-te
os meus Olhos”

O

Município de Reguengos de Monsaraz associou-se às
comemorações do Dia Internacional para a Eliminação da
Violência Contra as Mulheres (25 de Novembro) que foram

promovidas entre 25 e 28 de Novembro no distrito de Évora pela Olhar
Positivo - Associação para a Prevenção, Acção e Desenvolvimento Social e
Humano. Assim, no dia 26 de Novembro, foi exibido no Auditório Municipal
de Reguengos de Monsaraz o filme vencedor de 7 Goyas “Dou-te os meus
Olhos”, de 2003, da realizadora espanhola Icíar Bollaín. Trata-se de uma
película sobre a violência doméstica, a história de uma mulher, Pilar, que
numa noite de Inverno foge de casa com o filho e sabe que o marido vai
procurá-la e convencê-la a perdoá-lo. O Dia Internacional para a Eliminação
da Violência Contra as Mulheres tem como objectivos potenciar a mudança
de comportamentos e mentalidades em matéria de promoção de Igualdade,
Direitos Humanos e de Cidadania, assim como contribuir para o combate e
prevenção da violência doméstica.

Rede Social desenvolve actividades em diversas áreas

Reguengos de Monsaraz tem novo Diagnóstico
Social e definiu Plano de Acção da Rede Social

O

26

Conselho Local de

Formação, Actividades Económicas,

Acção Social (CLAS) da

Saúde, Ambiente, Segurança,

de alfabetização de adultos e

Rede

sessões de esclarecimento para

Reguengos de Monsaraz aprovou no

Associativismo, Cultura e Desporto.
O Diagnóstico Social é parte de

pais, no sector da terceira idade

dia 29 de Setembro o Diagnóstico

um conjunto de documentos de base

serão dinamizadas actividades para

Social

de

âmbito da educação haverá cursos

Social de 2009. O CLAS é constituído

para o trabalho da Rede Social de

aumentar a qualidade de vida dos

por 28 entidades das áreas da

Reguengos de Monsaraz, que se

idosos e na área da saúde vão
decorrer acções de sensibilização.

Educação, Saúde, Poder Local,

completa

Humanitária, Acção Social, Emprego

Desenvolvimento Social, aprovado

com

o

Plano

de

No âmbito das novas pobrezas, etnia

e Desenvolvimento Local, tendo

em 15 de Dezembro, e o Plano de

cigana e habitação foram escolhidas

desenvolvido um trabalho de

Acção também já aprovado no dia 15

as seguintes actividades: criação do

diagnóstico de todo o território do

de Março. O Plano de Desenvol-

Gabinete de Apoio ao Consumidor,

Concelho de Reguengos de Monsaraz

vimento Social é um instrumento

dinamização de sessões para

através da auscultação dos actores

estratégico na área social para o

educação para o consumo e criação

sociais e da visão das realidades

triénio 2010/12 e no Plano de Acção

de um plano de aprendizagem para

locais específicas. O Diagnóstico

estão programadas as acções a

mulheres sinalizadas pelos serviços

Social do Concelho de Reguengos de

desenvolver durante este ano. As

de acção social. Na área da cultura,

Monsaraz apostou numa organização

actividades definidas abrangem a

participação social e ambiente

inovadora que permite a sua rápida

área do emprego através de acções

destacam-se a organização de um

actualização e complementa-se

de esclarecimento em todas as

evento anual dirigido aos jovens do

com o Diagnóstico Sectorial, consti-

freguesias,

formação

Concelho e a criação de uma

tuído pelas seguintes secções: Acção

profissional com a criação de um

plataforma online de informação

Social, Emprego, Educação e

plano de formação concelhio. No

sobre a Rede Social.

ou

a
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Educação
Ensino Superior

Câmara Municipal e Universidade Aberta
inauguraram Centro Local de Aprendizagem

Inauguração do CLA da Universidade Aberta com a presença Prof. Doutor Carlos Reis (Reitor) e do
Prof. Doutor Domingos Caeiro (Pró-Reitor)

O

de

diferentes áreas. À semelhança dos

Aprendizagem (CLA) da

Centro

Local

restantes CLAs da UAb já em

centro de relevante interesse

Universidade Aberta

funcionamento, o Centro Local de

municipal por ser fundamental para
o desenvolvimento social e cultural

de Reguengos de Monsaraz “é um

(UAb) em Reguengos de Monsaraz foi

Reguengos de Monsaraz visa intervir

inaugurado oficialmente no dia 15

em termos culturais e educativos,

do concelho e promover actividades

de Outubro. A cerimónia de

tendo em conta as dinâmicas locais

orientadas pelos princípios da

inauguração do CLA teve início no

e as especificidades da respectiva

Aprendizagem ao Longo da Vida”. O

Auditório Municipal, com uma

área de influência. Orientados para

autarca sublinha que “esta aposta

sessão de apresentação da UAb e da

a realização de actividades no

nos CLAs permite o acesso ao ensino

sua oferta pedagógica, seguindo-se

âmbito da Aprendizagem ao Longo

superior a pessoas de todas as

uma visita inaugural às instalações

da Vida, os CLAs constituem uma das

regiões do país, pois estes centros

do CLA. O Centro, que serve mais de

prioridades

têm como funções facultar o

estratégicas

da

230 estudantes que a Uab tem nesta

universidade, que dispõe já de

suporte logístico e instrumental aos

região, resulta de uma parceria

centros em Abrantes, Coruche,

estudantes residentes na respectiva

entre a UAb e a Câmara Municipal de

Grândola, Mêda, Peso da Régua,

área de intervenção, assumindo a

Reguengos de Monsaraz, visando

Ponte de Lima, Praia da Vitória,

responsabilidade de coordenação e

proporcionar oportunidades de

Ribeira Grande e Sabugal, prevendo

organização do processo de

aprendizagem à população e

inaugurar mais dois, em Cantanhede

avaliação presencial”.

favorecer o desenvolvimento de
académicas,

e em São João da Madeira.
José Calixto, Presidente da

profissionais, culturais e cívicas em

Câmara Municipal refere que o CLA

competências
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Centro Escolar de Reguengos de Monsaraz

Obras de Requalificação da EB1 da Cidade têm
início em Abril
actividades das crianças.
A Creche, que está também na
recta final da sua construção, é uma
obra da responsabilidade da
Fundação Maria Inácia Vogado
Perdigão Silva, com o apoio do
Município de Reguengos de Monsaraz
e está a ser edificada em terrenos
cedidos

9

pelo

Re g u e n g o s

de

Município
Monsaraz.

de
O

investimento total é de 650 mil
euros, com financiamento público

6

8

através

do

Pr o g r a m a

Pa r e s

(Programa de Alargamento da Rede
de Equipamentos Sociais) no valor

10

de 368,3 mil euros, e deverá criar 20
postos de trabalho. A Creche poderá

7

receber 66 crianças e será
constituída por 2 berçários (dos 2
meses aos 12 meses) para 8 bebés

1 - Estacionamento
2 - Enquadramento
3 - Estadia

4 - Actividades
4.1 - Parque Infantil
4.2 - Jogos Tradicionais
4.3 - Anfiteatro

5 - Pedagogia
5.1 - Horta
5.2 - Jardim
6 - Novo Bloco Escolar

7 - Biblioteca
8 - Polidesportivo Coberto
9 - Refeitório
10 - Sala de Professores

cada e inclui salas-parque e quatro
salas de actividades: duas para
bebés dos 12 aos 24 meses e as
restantes duas dos 24 aos 36 meses.

O

novo

Jardim-de-

valor de 760 mil euros. A obra já foi

Esta infra-estrutura terá ainda

Infância de Reguengos

consignada no dia 29 de Março e tem

serviços de apoio, tais como

de Monsaraz, uma obra

270 dias de prazo de execução. Na

recepção, gabinete do director,

a cargo do Município, está em

EB1 de Reguengos de Monsaraz vai

arquivo, enfermaria, ginásio e

execução

estar

ser construído um novo edifício com

espaços para pessoal. Também fará

brevemente finalizada, de acordo

e

deverá

quatro salas de aulas, uma

parte do imóvel um refeitório

com a previsão apresentada pela

biblioteca, remodelação da cantina,

equipado com cozinha, economato e

empresa construtora. O Jardim-de-

cobertura do campo de jogos e

recepção de produtos, zona de lixos,

Infância, com capacidade para 125

arranjos nos espaços exteriores.

depósito de roupas e instalações de

crianças, em conjunto com a Escola

Com a criação de mais infra-

pessoal (vestiário, descanso e

Básica do 1º Ciclo e a nova Creche

estruturas pedagógicas e para

instalações sanitárias).

vai integrar o novo Centro Escolar de
Reguengos de Monsaraz. Esta nova
infra-estrutura é constituída por
cinco salas de actividades e uma
polivalente e deverá criar 26 postos
de trabalho. A remodelação e
ampliação da EB1 de Reguengos de
Monsaraz foi adjudicada à empresa
Vidal, Pereira e Gomes, Lda pelo
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Ambiente e Qualidade de Vida
Até ao final de 2011 deverão ser instalados mais oleões

Município disponibiliza oleões para recolha de
óleos alimentares usados

O

Município de Reguengos de Monsaraz já tem

Resíduos em parceria com o

problemas de poluição na água e nos

Mu n i c í p i o

de

solos, entupimento e danos nas

de

Re g u e n g o s

Monsaraz e mais 11 autarquias do

tubagens dos edifícios e distúrbios

recolha de óleos alimentares usados

distrito

a

no normal funcionamento das

(resultante da fritura de alimentos),

implementação de um sistema

estações de tratamento de águas

designados por oleões, na Rua de

integrado de recolha e valorização

residuais. Até ao final do próximo

Timor, Mercado Municipal, Rua

de óleos alimentares usados,

ano vão ser instalados mais quatro

Conde de Monsaraz e Bairro de S.

garantindo o destino final adequado

oleões no concelho, além de alguns

João. Os munícipes podem utilizar

deste resíduo. Estes óleos serão

equipamentos de menor dimensão

estes

com

recolhidos e encaminhados para

para utilização nas cantinas

capacidade para 500 litros para

valorização, obtendo-se benefícios

escolares.

disponíveis pontos de

equipamentos

de

Évora

visa

deposição do óleo alimentar usado,

ambientais e económicos com essa

devidamente acondicionado em

medida.
É muito importante dar o

garrafa de plástico fechada. Este
projecto da empresa intermunicipal

encaminhamento adequado a este

GESAMB – Gestão Ambiental e de

tipo de resíduo, evitando graves

Localização dos Oleões
Rua de Timor (Perto do
Centro de Saúde)
Mercado Municipal
Rua Conde Monsaraz
(Junto ao Espaço
Internet)
Bairro de São João
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Voluntários recolheram mais de sete toneladas de lixo em 13 lixeiras ilegais

Três iniciativas com o mesmo objectivo:
Reguengos de Monsaraz ajudou a “Limpar Portugal”

Voluntários em plena acção

O

Município de Reguen-

Futebol, envolvente da Rocha do

-

gos de Monsaraz aderiu

Namorados e junto ao Bairro 25 de

“Caminhada das Freguesias”. A

uma

Árvore”

e

a

à iniciativa “Limpar

Abril), Campinho (junto ao Campo

“Semana Florestal - Plante uma

Portugal”, que decorreu no dia 20 de

de Futebol) e Bairro da Pedra

Árvore” aconteceu de 15 a 19 de

Março, e que teve como objectivo

Escorregadia. Os voluntários foram

Março com sensibilização ambiental

limpar a floresta e outros espaços

distribuídos por grupos em cada

nos jardins-de-infância e nas escolas

verdes num só dia, removendo o lixo

freguesia e a autarquia disponi-

do 1.º ciclo do ensino básico de todo

depositado ilegalmente. Através do

bilizou o seu transporte, as viaturas

o Concelho. Em cada freguesia, as

trabalho de sensibilização do

para transporte do lixo e material de

crianças das escolas e jardins-de-

Município e do projecto nacional

protecção individual. No âmbito

infância da sua área geográfica
realizaram uma caminhada com

inscreveram-se 230 voluntários que

deste projecto, os elementos mais

limparam 13 lixeiras ilegais. No

novos do Agrupamento 1085 do

identificação de árvores, pique-

total do Concelho, foram recolhidos

Corpo Nacional de Escutas e

nique com recolha selectiva de lixo

7.080 kg de lixo e utilizados 10

algumas pessoas do Lar de Idosos e

veículos de transporte de resíduos.

do CAO – Centro de Actividades

e plantação de árvores.
A “Caminhada das Freguesias”

As lixeiras identificadas e limpas

Ocupacionais da Santa Casa da

realizou-se no dia 20 de Março e

pelos

as

Misericórdia efectuaram uma acção

teve como objectivo incentivar a

seguintes: Caridade (junto à linha

de sensibilização na cidade, com a

população de todas as idades para a

de caminho de ferro), Britadeira

entrega de material a informar

prática desportiva. No entanto, com

(antiga estrada para Mourão),

como separar os resíduos e como os

a ligação desta iniciativa ao

Perolivas (envolvente da estrada

depositar no Ecoponto e sobre a

projecto “Limpar Portugal”, os

localização e utilização dos oleões.

participantes

Zambujal), Eucaliptal de S. Marcos

O cariz ambiental e o contacto com

oportunidade de colaborar na

do Campo, EN 255 (Reguengos –

a natureza levaram a ligar o

limpeza dos espaços verdes ao

Alandroal), Monsaraz (Parque do

projecto “Limpar Portugal” a mais

mesmo tempo que conheceram a

Corro, Fonte dos Poços Novos e

duas iniciativas que o Município de

sua freguesia.

voluntários

foram

que liga à EN 256 e Monte do

30

Plante

Fonte da Colaça), S. Pedro do Corval

Reguengos de Monsaraz dinamizou,

(Montado junto ao Campo de

nomeadamente a “Semana Florestal

tiveram

a
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Mais de 120 jovens de cerca de 50 países visitaram Monsaraz

Reguengos de Monsaraz recebeu a Tool Fair

O

Município de Reguen-

em diferentes temas (diversidade

Acção. Neste encontro foram apre-

gos de Monsaraz apoiou

cultural, inclusão, cooperação com

sentadas cerca de 50 boas práticas,

a realização da “Tool

países parceiros, etc.). Na Tool Fair

resultado de uma selecção crite-

Fair - Mostra de Boas Práticas em

participaram mais de 120 jovens de

riosa e que intentou trazer mais-

Educação Não Formal”, uma

cerca de 50 países e no dia 11 de

valias para o desenvolvimento da

iniciativa que decorreu em Évora

Novembro visitaram a vila medieval

Educação Não Formal. A Tool Fair foi

entre os dias 10 e 15 de Novembro. A

de Monsaraz e realizaram uma noite

organizada pela Agência Portuguesa

Tool Fair é uma feira para a grande

intercultural no pavilhão multiusos

para o Programa Juventude em

quantidade, variedade e riqueza de

que

mostra

Acção, pela rede de Centros de

ferramentas desenvolvidas e

gastronómica, turística e cultural

Recursos SALTO e pela Direcção

utilizadas no âmbito do Programa

dos

dos

Regional do Alentejo do Instituto

Juventude em Acção, um espaço
para experimentar métodos e

participantes.
A Tool Fair tem como objectivo

com o apoio da Câmara Municipal de

exercícios utilizados nas diferentes

apresentar e conhecer as melhores

Évora, Câmara Municipal de

acções deste programa, como

boas práticas implementadas em

Reguengos de Monsaraz, Turismo do

intercâmbios, voluntariado, inicia-

projectos desenvolvidos com o

Alentejo e Universidade de Évora.

tivas jovens ou formação e baseados

apoio do Programa Juventude em

integrou
países

de

uma

origem

Português da Juventude, contando

Programa Joga à Bola

Encontro de Escolas de Futebol juntou mais de
300 crianças no Campo Virgílio Durão
género. Ao longo da tarde, as
crianças divertiram-se e realizaram
72 jogos de 15 minutos (4 contra 4 e
6 contra 6) e estações de Skills em
sete campos definidos no relvado do
Campo Virgílio Durão. Associaramse a esta iniciativa 11 árbitros, 22
monitores e dois coordenadores. No
7º Encontro de Escolas de Futebol
Cidade de Reguengos participaram
equipas do Atlético Sport Clube, do
C. F. Estremoz, Lusitano G. C.
(Évora), S. C. Alcaçovense, Grupo
União Sport (Montemor), G. D. R.
Campo Virgílio Durão com mais de 300 crianças

Canaviais, Redondense F. C, S. L.
Évora, Moura A. C., Juventude S. C.

O

Município de Reguen-

no dia 30 de Janeiro, no Campo

(Évora), G. D. C. Santo António

gos de Monsaraz apoiou

Virgílio Durão. O encontro de

(Évora), O Calipolense C. D. Vila

a realização do 7º

escolas de futebol foi organizado

Viçosa, S. C. Viana do Alentejo e G.

Encontro de Escolas de Futebol

pelo Atlético Sport Clube e juntou

D. Monte Trigo.

Cidade de Reguengos, integrado no

308 crianças, batendo o recorde do

programa Joga à Bola, que decorreu

número de crianças em convívios do
Informação Municipal | Abril 2010
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Teresa Aleixo no primeiro lugar nas provas preliminares circuito B

Centro Hípico Municipal vence Taça de Portugal
de Ensino

O

Teresa Aleixo com “Soberano”

centro Hípico Municipal
de

Re g u e n g o s

O Centro Hípico Municipal

de

alcançou também um quarto lugar

Monsaraz venceu a Taça

na Taça de Portugal de Ensino com

de Portugal de Ensino. Teresa Aleixo

João Sousa Gonçalves e o cavalo

e o cavalo “Soberano”, que

“Zurick”, que competiram nas

disputaram as provas preliminares

provas elementares circuito A, e o

circuito B, alcançaram a primeira

conjunto Filipa Bico e “Zapatero”

posição através da média obtida no

atingiu o quinto lugar da compe-

conjunto das quatro jornadas da

tição nas provas preliminares

competição, mantendo o lugar mais
alto do pódio na final da Taça de

circuito B.
O Centro Hípico Municipal de

Portugal que decorreu no Centro

Reguengos de Monsaraz funciona

Hípico da Quinta da Beloura. De

desde 2006 e tem cerca de 30 alunos

referir ainda o segundo lugar de

com idades entre os 5 e os 50 anos.

Teresa Aleixo com o cavalo

Para além da equipa de ensino, está

“Soberano” no Campeonato de

a

Portugal de Ensino, que decorreu

obstáculos para competir na

preparar

uma

equipa

de

em Reguengos de Monsaraz.

próxima época desportiva.

Utentes das piscinas municipais demonstraram as aptidões adquiridas

Torneio de Mini Pólo Aquático e Festival de
Natação com mais de 150 participantes

O

Município de Reguengos
de Monsaraz organizou
no dia 13 de Fevereiro,

na piscina coberta do complexo de
piscinas municipais, o 1º Torneio de
Mini Pólo Aquático Coral/Lusoswim
e o 5º Festival de Natação Cidade de
Reguengos a Nadar. O torneio de
mini pólo aquático teve como
vencedor a equipa do Aqua (Lisboa),
seguindo-se na classificação o
Dramático (Cascais), a equipa da
casa, a Coral-ANS, e em último lugar

Um dia cheio de acção nas Piscinas Municipais

o Búzios (Coruche). Este torneio

32

de utentes das piscinas municipais

teve a participação de cerca de 50

crianças, hidroginástica, hidrokids,

desportistas que pertencem ao

estafetas de competição/jogos de

que demonstraram as aptidões

escalão até aos 10 anos de idade. O

socorrismo e natação de manu-

atingidas

festival de natação integrou

tenção (1 hora a nadar). No festival

aprendizagem, de acordo com as

actividades aquáticas para bebés e

participaram mais de uma centena

idades de cada um.

ao

longo

da

sua
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Preservação e salvaguarda da memória colectiva

Exposição mostra 500 peças de Artes e Ofícios
Tradicionais de Reguengos de Monsaraz

A exposição está actualmente à disposição de todos os visitantes nos antigos Celeiros da EPAC
(Marcações de visitas no posto de turismo)

O

Município de Reguen-

se talhas, charruas, arados de pau,

Concelho de Reguengos de Monsaraz
surgem como uma alavanca

gos de Monsaraz tem

potes e tarefas do século XIX,

patente a exposição de

bombas manuais de trasfega de

dinamizadora da salvaguarda e

Artes e Ofícios Tradicionais nos

vinho, trilhos e um churrião do início

preservação de uma memória

antigos celeiros da EPAC. A mostra

do século XX. O vinho, a agricultura,

colectiva, reunindo as poten-

integra cerca de 500 peças de um

os lanifícios, os lacticínios, o barro e

cialidades necessárias para se

total de mais de sete mil que

os cobres são elementos vivos da

tornarem num pólo dinamizador,

pertencem à autarquia e que vão

história de Reguengos de Monsaraz

quer na vertente cultural, quer na

integrar o futuro Museu Etnográfico

que constituem não só uma forma de

científica e pedagógica. Na vertente

e do Vinho. A exposição, com

reprodução material e um ou vários

cultural pela preservação e

entrada

reabilitação de um vasto património

ser

modos do saber popular, como

apreciada durante a semana entre

gratuita,

pode

também são elementos que

ligado às artes e ofícios desta

as 9h e as 12h e das 13h às 16h,

contribuíram significativamente

região, colocando-o à disposição de

enquanto ao fim-de-semana terá de

para a evolução social e económica

gerações futuras. A vertente

ser efectuada marcação nos

do Concelho. Nesta perspectiva, os

científica pelo estudo e divulgação

serviços da autarquia. Os visitantes

visitantes podem contemplar as

das colecções que se poderão

podem ver colecções de veículos e

colecções não apenas como uma

desenvolver quer localmente, quer

acessórios, instrumentos agrícolas,

curiosidade do passado, mas,

no âmbito da comunidade cien-

instrumentos de fabrico artesanal

principalmente, como elementos

tífica, e finalmente, a pedagógica
pela possibilidade de um público

do vinho e derivados, instrumentos

integrados num conceito de

de fabrico artesanal de lacticínios,

evolução técnica e tecnológica,

alargado tomar contacto não só com

instrumentos de fabrico artesanal

específicas da nossa indústria. José

as técnicas e os utensílios

de lanifícios, peças em cobre e

Calixto, Presidente da Câmara

utilizados, mas também com os

olaria. Neste conjunto de peças,

Mu n i c i p a l

modos de vida e trabalhos ligados à

cedidas por artesãos e colec-

Monsaraz refere que “a exposição e

história

cionadores do concelho, destacam-

o futuro museu etnográfico do

Monsaraz”.

de

Re g u e n g o s

de

de

Re g u e n g o s

de
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Sucesso da nova programação cultural do
Auditório Municipal

As melhores músicas de Vitorino foram recordadas

O Auditório Municipal esteve cheio para a

num espectáculo muito intimista e de grande interacção

apresentação do primeiro disco do jovem fadista Luís

com o público que decorreu no dia 16 de Janeiro, no

Caeiro, intitulado “Alma Alentejana”. Nesta noite de

Auditório Municipal. O cantor interpretou também as

fados subiram também ao palco José Gonzalez e

músicas do novo disco, “Tango”.

Fernanda Oliveira.

O Auditório Municipal recebeu no dia 30 de Janeiro a

O Auditório Municipal esgotou no dia de 6 de

música do mundo da Banda Parakuka. O espectáculo

Fevereiro com o espectáculo “Mundo de Cantigas”, de

celebrou os ritmos de África com cinco conceituados

Paulo de Carvalho. Acompanhado ao piano pelo cubano

músicos angolanos que têm integrado vários projectos

Victor Zamora, o cantor interpretou os temas que

de música africana e de música do mundo.

marcam os 48 anos da sua carreira e as músicas do novo
disco, “Do Amor”.

34

nfoRM
informação municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Cultura

Jorge Serafim, poeta, humorista e contador de

A fadista e actriz Cidália Moreira actuou no Auditório

histórias, encheu o Auditório Municipal no dia 13 de

Municipal, no dia 27 de Fevereiro, num espectáculo em

Fevereiro com um espectáculo de stand up comedy,

que “A Cigana do Fado”, como também é conhecida,

intitulado “Estórias do Serafim”. Uma noite de muitas

recordou os fados e os temas de Flamenco que marcam

gargalhadas e boa disposição com os contos de Serafim.

as suas quase quatro décadas de carreira.

A música do mundo regressou ao Auditório Municipal

O Auditório Municipal recebeu no dia 13 de Março a

no dia 6 de Março com a banda Sons de Lá. Este projecto

peça de teatro “Contos Africanos”, apresentada pelos

musical de Cabo Verde veio a Reguengos de Monsaraz

actores e encenadores Sandra Horta e Carlos Calvo. A

apresentar os ritmos tradicionais mais importantes do

partir de contos de Mia Couto, deram vida às

seu país, como a morna, o funáná e a coladeira.

personagens das estórias irreais do escritor
moçambicano.
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Ciclo Santiago apresentou exposição “Verde Serrado”

Exposição de Graça Souza em
Monsaraz

O

processo de transformação desde o

apresentou entre 15 de

caos à ordem”.
Graça Souza nasceu em Lisboa e

Janeiro e 14 de Março

uma exposição de pintura de Graça

desde muito cedo viajou pela

Souza, intitulada “Verde Serrado”.

Europa. Desde 1997 participou em

27

várias exposições individuais e

trabalhos pintados a óleo sobre tela

colectivas, como por exemplo, na

Graça

Obra de Graça Souza

Ciclo Santiago 2010

Souza

apresentou

e técnica mista na Igreja de

Estufa Fria, na Cordoaria Nacional,

Santiago, em Monsaraz. A pintora

na Galeria de Colares, no Algarve

considera que “tudo o que nos

Arte (Almancil), no Solar Alvarinho

rodeia é cor. Nós próprios somos cor.

(Melgaço), nas salas VIP do

Na pintura, quando acabada, nada

Aeroporto de Lisboa, no Festival de

melhor que a cor para exprimir o

Arte de Edimburgo, entre outras.

Maria José Mancha apresentou “O Vazio Velado” na Igreja de Santiago

Exposição de tapeçaria em Monsaraz
esta apresentação, Maria José

“actualmente o tapete não

local da mostra, uma igreja no

pretende a utilidade, mas sim a

centro da vila fortificada, pelo que,

beleza. Permanece a emoção

afirmou a autora, “as tapeçarias

estética. Somente quando o artista

estrutura

se preocupa em deixar a sua

amuralhada, espaço que dita

assinatura, a concepção de produto

enquadram-se

Obra de Maria José Mancha

O

36

Município de Reguengos

de

argumento”. A artista analisa que

Mancha teve em consideração o

na

imposições de natureza distinta ao

repetitivo adquire outro sentido e

espaço criador. O vazio esconde-se

dimensão e pode então chamar-se

através das fibras e materiais

arte. Ao tecelão interessa agora o

têxteis que são os que transmitem

espaço para a alteração durante o

as suas sensações dentro de uma

processo de elaboração. Deve partir

linguagem diferente sob a manipu-

do fio ou outros materiais e com eles

lação do material”, acrescentou.

conseguir os resultados mais

Monsaraz

Maria José Mancha referiu ainda que

variados”. Maria José Mancha tem

apresentou entre 13 de

“será necessário que passem várias

apresentado os seus trabalhos desde

Novembro e 10 de Janeiro, na Igreja

décadas para que o tapete adquira a

1982 em diversas exposições

de Santiago, em Monsaraz, uma

categoria de obra de arte deixando

individuais e colectivas em Portugal
e Espanha.

exposição de tapeçarias da artista

para trás a associação que lhe está

espanhola Maria José Mancha,

inerente, o artesanato. Mesmo que

intitulada “O Vazio Velado”.

a base continue sendo quase a

Integrada no Ciclo Santiago, para

mesma (teia) muda o suporte e o
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Promoção turística

Monsaraz apresentou presépio de rua com
figuras em tamanho real

Vila medieval de Monsaraz foi palco pela 11.ª vez para as 40 figuras do presépio

A

de

estiveram iluminadas, resultando

Reis Magos, o almocreve, os guardas

Monsaraz apresentou

vila

medieval

num efeito visual apreciável para os

do castelo, o pastor, a lavadeira,
entre muitas outras. O presépio de

pelo décimo primeiro

visitantes que se deslocaram à vila

ano consecutivo um presépio de rua

histórica durante a noite. As 40

rua de Monsaraz é um projecto

com 40 figuras em tamanho real.

figuras

artístico da autoria da escultora

do

presépio

foram

Esta iniciativa do Município de

distribuídas pelas ruas até ao Largo

Teresa Martins e tem como

Re g u e n g o s

do Castelo, local onde foi colocado o

objectivo dinamizar e promover a

de

Monsaraz

foi

apreciada por milhares de pessoas

conjunto principal com a Virgem, S.

vila medieval através de uma

entre os dias 8 de Dezembro e 6 de

iniciativa com méritos firmados e

Janeiro. O presépio de Monsaraz é

José e o Menino.
Os milhares de turistas que

elevada criatividade no domínio da

formado por figuras construídas a

visitaram Monsaraz durante a

animação temática de conjuntos

partir de grandes estruturas de ferro

iniciativa puderam fazer um

históricos.

e rede recobertas por panos de cor

percurso pelas ruas históricas

crua, impermeabilizados e tratados

acompanhados pelas figuras que

para o efeito. Todas as figuras

representam a Natividade, como os
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Stand do Município com réplica de 4,5 metros de altura da Torre de Menagem do castelo de Monsaraz

Município apresentou potencialidades turísticas

O espaço de Reguengos de Monsaraz na Bolsa de Turismo de Lisboa 2010 registou verdadeiras enchentes de visitantes

O

38

Município de Reguen-

Feira Internacional de Lisboa (FIL),

da Península Ibérica), o património

gos de Monsaraz esteve

com a participação de cerca de 700

megalítico, a gastronomia e o vinho

pelo

ano

expositores. Neste evento, o

da região. Em destaque no stand

consecutivo na Bolsa de Turismo de

município mostrou as suas propostas

esteve uma réplica com 4,5 metros

Lisboa (BTL) a promover as

aos operadores turísticos nacionais

de altura da Torre de Menagem do
castelo de Monsaraz. A participação

quarto

potencialidades turísticas do

e estrangeiros, desenvolveu acções

concelho. Reguengos de Monsaraz

institucionais e de marketing e

na BTL significa a presença do

apostou na promoção nos sectores

estabeleceu contacto directo com

município na maior feira de turismo

do turismo cultural e paisagístico,

potenciais turistas. Este ano,

que se realiza em Portugal, com

turismo

rural,

Reguengos de Monsaraz apresentou

todas as vantagens que se podem

gastronomia e vinhos, turismo

um novo stand institucional que

obter ao nível dos contactos junto

em

espaço

náutico e de aventura e turismo de

evidenciou os principais atractivos

dos principais operadores turísticos.

negócios. A BTL é a maior feira

turísticos do Concelho, como o

Este ano foi produzido um novo

internacional de turismo que se

Grande Lago Alqueva, a vila

stand institucional, mais atractivo e

realiza em Portugal e decorreu

medieval de Monsaraz, a olaria de S.

mais ambicioso.

entre os dias 13 e 17 de Janeiro na

Pedro do Corval (maior centro oleiro

»
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»
O Município de Reguengos de

programa de animação diário entre

Monsaraz promoveu também na BTL

as 16h e as 19h. Os vários espaços

uma expedição humanitária,
denominada “Coração na Guiné”, a
que se associou desde a primeira
hora

e

que

visa

entregar

medicamentos, equipamento e
material hospitalar a várias
unidades médicas da Guiné-Bissau.
O stand do Município de Reguengos
de Monsaraz teve também um

José Calixto com Suzette da Gama (Directora Geral do Turismo da Guiné-Bissau), José Miranda e
Joel Santos (Participantes na Expedição à Guiné-Bissau)
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11º Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura

Reguengos de Monsaraz promove-se em Espanha

O Stand de Reguengos de Monsaraz recebeu Fernández Vara ( Presidente da Junta da Extremadura)
e José Maria Moran (Alcaide de Almendralejo)

O

40

de

internacional foram convidados

promoção das potencialidades

Reguengos de Monsaraz

Município

importadores de vinhos, de azeite e

turísticas

participou no “11º

de azeitonas da Alemanha, Bélgica,

Extremadura espanhola, uma vez

do

concelho

na

Salón del Vino y la Aceituna de

Holanda, Luxemburgo, Brasil,

que se trata de um mercado

Extremadura”, que decorreu entre

Estados Unidos da América, França,

geograficamente próximo e com um

9 e 13 de Março em Almendralejo,

Marrocos,

Po l ó n i a ,

elevado número de potenciais

Espanha.

Portugal, Reino Unido, Rússia,

turistas. Assim, foram desenvolvidas

consecutivo, o stand institucional

Austrália, Canadá, Hong-Kong,

acções de marketing junto dos

de Reguengos de Monsaraz esteve

Estónia, Hungria, Japão, Letónia,

visitantes, promovendo também os

presente neste certame para

República Checa, Roménia e

sectores do turismo cultural e

promover o vinho e o enoturismo do

paisagístico, o turismo em espaço

concelho, assim como a gastronomia

Bulgária.
O Município de Reguengos de

regional. Neste evento de projecção

Monsaraz continua a apostar na

aventura e o turismo de negócios.

Pelo

segundo

ano

México,

rural, o turismo náutico e de
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Mais de 140 pilotos portugueses e espanhóis na inauguração da única pista de ultraleves
certificada na zona do Grande Lago Alqueva

Certificação do Campo de Voo de Campinho
como do avião experimental RV e do
ultraleve mais pequeno da classe, o
Cricri, considerado o mais pequeno
bimotor do mundo. O vasto público
que assistiu às performances dos
aparelhos

teve

também

a

oportunidade de realizar baptismos
de voo e conhecer do alto o Grande
Lago de Alqueva. Na inauguração do
Pista de Voo com certificação do Instituto Nacional de Aviação Civil

Campo de Voo de Campinho
participaram 55 aviões ultraleves,

O

20 paramotores, um autogiro e

Município de Reguen-

puderam realizar as primeiras

gos de Monsaraz e a

descolagens do Campo de Voo de

cinco aeromodelos. Durante o fim-

Junta de Freguesia de

Campinho. A pista localiza-se nas

de-semana estiveram repre-

Campinho inauguraram no dia 17 de

imediações da albufeira de Alqueva,

sentadas a Associação Portuguesa de

Outubro a única pista para aviões

tem 400 metros de comprimento por

Aviação Ultraleve, a Associação

ultraleves da região do Grande Lago

15 metros de largura e pode ser

Portuguesa de Entusiastas de

de Alqueva que já está certificada

utilizada por aviões ultraleves,

Aviação, a Associação Espanhola de

pelo Instituto Nacional de Aviação

paramotores, autogiros e aero-

Pilotos de Aviação Ultraleve, o

Civil (INAC). Após a emissão da

modelismo. Durante a inauguração

Aeroclube de Benavente, Aeroclube

Aprovação de Utilização da Pista

aconteceram demonstrações e

de Viseu, Aeroclube Além-Tejo,

para Ultraleves n.º 18, mais de 140

acrobacias de aviões ultraleves,

Aeroclube

pilotos portugueses e espanhóis

aeromodelos e paramotores, assim

Aerolezíria.

da Azambuja

e

Carnaval

Foliões animaram Reguengos de Monsaraz

O

Município de Reguengos de Monsaraz apoiou a
realização do Carnaval na cidade. No dia 12 de
Fevereiro desfilaram pelas ruas as crianças da

Escola Básica do 1º Ciclo de Reguengos de Monsaraz, do
Jardim-de-infância de Reguengos de Monsaraz e do Jardimde-infância da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz. O cortejo carnavalesco terminou no Pavilhão
Multiusos do Parque de Feiras e Exposições onde decorreram
diversas actividades para animar as crianças.
A autarquia apoiou também a organização do desfile de
máscaras do CPR, que decorreu na terça-feira de Carnaval.
Centenas de foliões desfilaram pelas ruas da cidade até ao
Pavilhão Multiusos onde decorreu o concurso de máscaras.

A Praça da Liberdade e a Rua 1.ª de Maio encheram
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Agenda 21 Local implementa democracia participativa

População chamada a participar nas políticas
de desenvolvimento do concelho

As sessões da Agenda Local 21 passaram por todas as freguesias do Concelho)

O

Município de Reguen-

volvimento da sua freguesia para
que em conjunto se definam as

Concelho

as

linhas políticas de actuação das

1 e 5 de Março as consultas para a

realidades de cada freguesia e por

elaboração da Agenda 21 Local do

fim a implementação desse plano de

autarquias locais”.
A primeira ideia de concre-

concelho. A Agenda 21 Local

forma partilhada e dinâmica. José

tização da Agenda 21 Local surgiu

consiste num processo participado

Calixto, Presidente da Câmara

em 1992 na Conferência das Nações

por toda a população para o

Municipal

de

Monsaraz

promoveu entre os dias

considerando

de

Re g u e n g o s

de

Unidas

sobre

Ambiente

e

Desenvolvimento (Conferência do

ambiental,

Monsaraz considera que “a Agenda

económico, social e cultural do

21 Local visa gerar desenvolvimento

Rio) e é ainda hoje a referência

desenvolvimento

de

através da melhoria da qualidade de

estratégica nas matérias de

participação e partilha deste

vida da sociedade em geral, sem

desenvolvimento sustentável, tendo

instrumento de desenvolvimento

comprometer os recursos das

sido adoptada até à data por 178

sustentável decorreu através de

gerações futuras, ou seja, atingir a

países e mais de uma centena de

inquéritos de rua e em encontros

sustentabilidade”. O autarca refere

municípios

com a comunidade local nas cinco

que “este é um excelente exemplo

conferência resultou um apelo às

freguesias

de

de democracia participativa, de

autoridades locais de cada país para

Reguengos de Monsaraz. Esta

envolvimento da comunidade local,

que desenvolvam um processo

Concelho.
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e documental. A fase seguinte será a
elaboração do plano de acção para o

gos

O

do

processo

Concelho

portugueses.

Da

definição de prioridades de

de partilha das responsabilidades,

consultivo e consensual com as suas

desenvolvimento em conjunto com

de compromisso e de transparência

populações, sob a forma de uma

a população é a segunda fase da

democrática pois é imprescindível

versão local, a Agenda 21 Local.

construção da Agenda 21 Local, após

ouvir os munícipes sobre o que

a recolha de informação estatística

consideram necessário ao desen-

Protecção Civil Municipal
Central de Comunicações dos
Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz

Telefone

Telemóvel

266 508 500

925 508 500

Emergências Médicas
Inundações
Acidentes Rodoviários
Quedas de Árvores
Estragos devido a intempéries
Roturas de redes de águas e esgotos
Outros riscos que coloquem em causa pessoas e bens
Município de Reguengos de Monsaraz | Câmara Municipal
Praça da Liberdade | Apartado 6 | 7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 508 040 | Fax. (+351) 266 508 059
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