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CÂMARA MUNICIPAL

nfoRM
Editorial

Trabalho com determinação
e responsabilidade!
José Calixto
Presidente da Câmara Municipal
presidente@cm-reguengos-monsaraz.pt

Estão decorridos os primeiros meses do mandato
autárquico

que

foi

nos

confiado

•

Será muito em breve iniciada a obra da

pelos

requalificação da estrada que liga S. Pedro do Corval

Reguenguenses em Outubro passado.
Temos agora uma noção ainda mais completa das

consignados com o empreiteiro; esperamos para os

a Santo António do Baldio, a qual já tem os trabalhos

dificuldades dos nossos tempos. Essas adversidades

próximos dias o visto do Tribunal de Contas

têm sido uma das principais fontes de motivação

relativamente a estrada de acesso à aldeia de

para servirmos o nosso Concelho com determinação

Carrapatelo, obra que também já se encontra

e responsabilidade, mesmo que tenhamos que vir a

adjudicada pela Câmara Municipal;
•
Estamos a trabalhar numa nova

propor medidas de carácter estratégico, de forma a
que não esteja em causa o cumprimento do

candidatura para um novo Centro Educativo na

programa político deste Executivo Municipal.
De facto, o enquadramento financeiro das

actual EBI, com a construção de oito novas salas de
aula e uma requalificação de todos os edifícios

autarquias locais para 2010 é fortemente restritivo

existentes. Com este projecto, com o apoio que

para as Finanças Municipais, facto que tem

demos a uma nova Creche já inaugurada, com o novo

implicado um enorme esforço de contenção de

Centro Escolar do Primeiro Ciclo, com a

despesas por parte deste executivo.
Têm sido tempos de intenso trabalho, cujos

requalificação quase total da Escola Secundária de

resultados devemos partilhar com todos os
Munícipes, nomeadamente através do InfoRM:
•
Conseguimos finalmente garantir a obra
da semi-circular norte à Cidade de Reguengos de
Monsaraz, uma reivindicação dos Reguenguenses
durante algumas gerações. O concurso público está
aberto desde o passado dia 18 de Junho e a obra está
avaliada em 5,2 milhões de euros;
•
Temos já em curso, poucos meses depois
do início do mandato, várias obras fundamentais
para o nosso Concelho: o novo Centro Escolar do
Primeiro Ciclo de Reguengos de Monsaraz, o
renovado Parque 25 de Abril (jardim público da
Cidade), a requalificação da estrada que liga a sede
do Concelho à aldeia de Perolivas, as oito novas
ETARs em todo o Concelho (quatro delas já
terminadas e em funcionamento pleno), … para só
referenciar as obras mais significativas;

Reguengos de Monsaraz, o nosso Concelho passa a
dispor de uma rede de modernos equipamentos
escolares a que os nossos jovens têm direito;
•
O Município está a apoiar duas iniciativas
de carácter humanitário “Coração na Guiné” e
“Ajuda-me a sorrir, Mãe”: estas acções dão um
verdadeiro sentido humanista à nossa missão como
políticos. Trata-se de “utilizarmos” os nossos cargos
públicos a favor de causas nobres e que dignificam o
nosso Concelho.
Uma palavra final para a decisão que tomámos
recentemente em avançar com a repavimentação de
quase 20.000m2 de ruas da nossa Cidade, as quais
apresentam um elevado grau de deterioração: são as
obras de proximidade que defendemos e cuja
execução atempada melhora efectivamente a
qualidade de vida das pessoas.
Um abraço amigo!
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Estudo e-municípios

Serviços online do Município entre os 10
primeiros nas categorias Disponibilidade,
Sofisticação e Maturidade

José Calixto recebe prémios e-municípios, entregues pelo Secretário de Estado da Administração Local, Dr. José Junqueiro, e pela Secretária de Estado da
Modernização Administrativa, Dr.ª Maria Manuel Leitão Marques

O

sítio do Município de

disponibilizados

pelos

308

municípios sem que soubessem que

analisaram, por exemplo, a

(www.cm-reguengos-

estavam a ser analisados. De acordo

existência ou não de área de acesso

monsaraz.pt) ficou classificado

com o estudo foram avaliados 10

reservado e de conteúdos em

entre os 10 melhores do país no

tipos de serviços, tendo sido

diversos idiomas, a possibilidade de

Estudo e-municípios, nas categorias

entregues

os

acesso a um conjunto de serviços e

Disponibilidade, Sofisticação e

certificados que distinguiram os

processos, o nível de sofisticação

Maturidade. As distinções foram

municípios

entregues no dia 20 de Maio na

Sofisticação,

os

prémios

nas

e

categorias

Maturidade

cerimónia de apresentação e
entrega dos prémios e-municípios
2009 que decorreu no Salão Nobre
da Secretaria de Estado das
Autarquias Locais. Na categoria
“Disponibilidade”, o sítio do
Município ficou classificado em nono
lugar, na avaliação dos serviços por
Sofisticação atingiu a quinta posição
e na Maturidade dos serviços ficou
em sexto lugar. O Estudo emunicípios foi encomendado pelo
Governo

e

efectuado

por

investigadores aos serviços online

4

Disponibilidade. Os investigadores

Reguengos de Monsaraz
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Presidente da Câmara anunciou a decisão durante o almoço de sócios da CARMIM

Reguengos de Monsaraz reconhece interesse
público local da actividade vitivinícola
local. O concelho é conhecido há
mais de um século pelo cultivo das
vinhas e pela produção de vinhos de
reconhecida qualidade. Embora a
cultura da vinha seja milenar em
Re g u e n g o s

de

Monsaraz,

a

actividade vinícola não se tratava de
um ofício fundamental na economia
da região até finais do século XIX,
devendo-se a Manuel Papança

A
interesse

Câmara Municipal de

raz, José Calixto, durante o almoço

Reguengos de Monsaraz

de sócios da CARMIM, um evento que

decidiu reconhecer o

contou com a presença de quase mil

público

local

da

associados. A autarquia reconhece

actividade vitivinícola desenvolvida

assim a importância que a

na área geográfica do concelho,

actividade vitivinícola assume ao

distinguindo as agro-indústrias

nível económico e social, ao

instaladas ou que se venham a

representar uma das principais

instalar. Esta decisão foi anunciada

riquezas do concelho e um inegável

pe lo

Pre side n te

da

C â ma ra

Municipal de Reguengos de Monsa-

pólo

de

desenvolvimento,

impulsionando toda a economia

(presidente da autarquia entre 1851
e 1871) uma intervenção planeada
que deu origem ao plantio de cerca
de um milhão de cepas, o que levou
a um desenvolvimento prodigioso da
produção vinícola em apenas cinco
anos. Reguengos de Monsaraz é hoje
uma marca internacional associada
aos vinhos com presença nos
melhores mercados dos cinco
continentes.

Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz

CARMIM vai construir ETAR para tratamento das
águas residuais da adega e do lagar

A

construção de uma

investimento elegível é de 712,5 mil

tomada pela gestora do PRODER no

Estação de Tratamento

euros e será comparticipado em

dia 26 de Maio seguindo-se agora a

de Águas Residuais

320,6 mil euros pelo PRODER. A

celebração

(ETAR) na CARMIM - Cooperativa

decisão da concessão do subsídio foi

financiamento.

do

contrato

de

Agrícola de Reguengos de Monsaraz
foi aprovada pelo PRODER Programa de Desenvolvimento
Rural. O objectivo do projecto
consiste na construção de uma ETAR
para o tratamento de águas
residuais industriais (vitivinícola)
provenientes da adega e de uma
obra de entrada para as águas
residuais provenientes do lagar. O
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Nos próximos meses vão ser criados os primeiros postos de trabalho

SAIP inicia processo de recrutamento de
Recursos Humanos para o Roncão d`El Rei
pretende também adoptar em
Po r t u g a l

um

programa

de

solidariedade, denominado Gift-to-share, que incitará os hóspedes a
doar dinheiro a causas sociais e que
nos seus empreendimentos tem
rendido entre 100 a 150 mil euros
por ano.
Quanto às obras, o primeiro
Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Presidente do IEFP e Presidente da SAIP
assinam protocolo para criação de emprego

equipamento de lazer - o campo de
golfe da Herdade do Roncão - está

N

do

SAIP e do Município que vai

protocolo celebrado

funcionar no Gabinete de Inserção

que os trabalhos são executados por

a

sequência

Profissional, localizado na antiga

fases e por grupos de buracos para

a

estação da CP. Nos próximos meses

que o campo esteja concluído no

Sociedade Alentejana de Inves-

realizar-se-á também o recru-

último trimestre de 2011.
Ainda durante este ano deverão

entre o Município de

Re g u e n g o s

de

Monsaraz,

timentos e Participações (SAIP) e o

tamento para o Hotel do Monte, que

Instituto de Emprego e Formação

será gerido pelo operador asiático

Profissional para a criação de

Alila, grupo que em apenas 10 anos

emprego no Roncão d`El Rei, vai

já administra 11 unidades hoteleiras

avançar nos próximos dois meses o

localizadas em destinos turísticos

processo de recrutamento e de

como o Laos, a Indonésia, a

selecção de pessoal para o campo de

Tailândia ou as Maldivas. No total

golfe e respectivo club house. Os

vão ser criados 200 postos de

primeiros postos de trabalho são

trabalho para integração no Hotel

para manutenção de rega, manu-

do Monte, campo de golfe e club

tenção mecânica, manutenção de

house.
O grupo de Singapura pretende

jardinagem e operadores de

6

em construção desde 2009, sendo

começar os trabalhos preparatórios
dos projectos que integrarão a
segunda fase do Roncão d’El Rei e a
primeira fase da Herdade das
Areias, nomeadamente a marina,
um aldeamento central, um
Residence Club, o Parque Roncão
(conjunto de actividades que inclui
ciclovias e ecovias, centro de pesca,
desportos radicais, observatório de
estrelas, etc.), um hotel, um campo

máquinas.
Através deste protocolo, o

contribuir para o desenvolvimento

de golfe e a primeira fase do centro

económico da região onde as suas

equestre.

Município e a SAIP assumiram um

unidades estão instaladas, por isso,

compromisso para desenvolverem a

muitos dos seus funcionários vão ser

articulação e a divulgação de um

recrutados na área de Reguengos de

plano de ofertas de emprego, assim

Monsaraz,

como promoverem a captação e a

fornecedores. Este empreen-

assim

como

os

triagem das propostas de emprego e

dimento irá ter um significativo

a inclusão dos candidatos com o

impacto local, seja pela solicitação

perfil mais adequado. O plano de

e consequente dinamização de

ofertas de emprego integrará o

actividades já existentes (por

número de vagas existentes ou de

exemplo, em S. Pedro do Corval será

postos de trabalho a ocupar por ano

produzida telha), seja pelo estímulo

e os níveis de qualificação exigidos.

à implementação de uma rede local

As candidaturas deverão ser

de fornecedores e à criação de

efectuadas no serviço conjunto da

postos de trabalho. O grupo Alila
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Actividade Municipal
Município delineia estratégia de aproximação à ASEAN

Ministro do Turismo de Timor-Leste visitou
Reguengos de Monsaraz para conhecer sector
turístico e vitivinícola

Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Ministro do Turismo de Timor-Leste e Embaixadora de Timor-Leste no Salão Nobre dos Paços
do Município

O

Ministro do Turismo,
Comércio e Indústria de

empresários de ambos os países. As
potencialidades

turísticas

Timor-Leste, Gil da

proporcionadas pelo Grande Lago

Costa Alves e a Embaixadora de

Alqueva e a vitivinicultura do

Timor-Leste em Portugal, Natália

concelho foram os pontos que

Carrascalão, estiveram no dia 22 de

mereceram análise mais detalhada

Maio em Reguengos de Monsaraz

neste encontro. A autarquia

onde foram recebidos no Salão

delineou uma estratégia de

Nobre dos Paços do Município e

aproximação à ASEAN - Associação

realizaram uma visita ao Esporão.

de Nações do Sudeste Asiático para

Acompanhados por empresários de

que os empresários de Reguengos de

Timor-Leste, o governante e a chefe

Monsaraz, especialmente os do

de missão da diplomacia timorense

sector vitivinícola, possam entrar no

conheceram também a vila de

mercado asiático utilizando Timor-

Monsaraz, o Centro Oleiro de S.

Leste como plataforma de acesso à

Pedro do Corval e o Grande Lago

região. Neste encontro surgiu

Alqueva. A visita da delegação

também um grande interesse da

timorense efectuou-se na óptica de

delegação timorense na olaria de S.

análise de eventuais soluções que

Pedro do Corval e está a ser

permitam

estudada a possibilidade da câmara

a

promoção

de

investimentos na economia de

municipal enviar um artesão a

Timor-Leste e de Reguengos de

Timor-Leste para transmitir este

Monsaraz através de parcerias entre

saber ancestral.

Mensagem deixada no Livro
de Honra do Município de
Reguengos de Monsaraz
“É deveras uma honra poder vir ao
Município de Reguengos de
Monsaraz ser acolhido com tanto
calor e respeito pelos senhores
autarcas e o Senhor Presidente da
Câmara. Uma apresentação muito
informativa nos deu uma clara
imagem de como desta Câmara
Municipal poderemos recolher
informações e muito da
experiência tão válida de
desenvolvimento dos sectores de
Turismo, Comércio e Indústria
seguindo os parâmetros de
qualidade.
Agradeço em nome do Governo de
Timor-Leste a grande simpatia e
amizade do povo português, em
especial da Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz.”

Gil da Costa Alves
Ministro do Turismo, Comércio e
Indústria de Timor-Leste
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Rede Terras de Sol apresenta projectos no valor de 5,8 milhões de euros

Município vai requalificar o Mercado
Municipal da cidade e recuperar imóveis em
Monsaraz

Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e Presidente da CCDRA, Dr. João Cordovil, assinam contrato de financiamento da Rede Terras
de Sol

O

de

projectos propostos pelo Município

de 5,8 milhões de euros, financiados

Reguengos de Monsaraz

Município

de Reguengos de Monsaraz são a

em 3,2 milhões de euros. A Rede

assinou no dia 20 de

Mercado

Terras de Sol visa desenvolver as

Abril o protocolo de financiamento

Municipal da cidade, com um

condições da oferta e da capacidade

para a implementação do programa

investimento de 685 mil euros e a

turística, tomando como ponto de

estratégico Terras de Sol, que tem

recuperação de imóveis em

partida

como objectivo a criação de uma

Monsaraz (Casa da Roda, Centro de

intervenção

do

rede de cooperação entre os

Informação

municípios de Reguengos de

Monsaraz, Torre do Relógio e Posto

Multimédia

de

cinco

domínios

de

estratégica,

nomeadamente,

a

animação

económica, cultura, qualidade de

Monsaraz, Alandroal, Évora,

de Turismo) no valor de 290 mil

vida e ambiente, promoção e

Mourão, Portel e Redondo para

euros. Todos os projectos são

marketing e gestão e governação.

dinamizar um conjunto de acções

comparticipados em 55% pelo FEDER

Esta intervenção estruturada tem

consideradas fundamentais para a

INALENTEJO. Na totalidade, os

como objectivo fomentar a

estruturação, a valorização e a

municípios que integram a Rede

afirmação do território da Rede

afirmação

8

requalificação

e

Terras de Sol apresentaram

Terras de Sol a nível nacional e

aglomerados urbanos envolvidos. Os

das

cidades

projectos de investimento no valor

internacional.
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Actividade Municipal
Cooperação transfronteiriça

Reguengos de Monsaraz integra Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial Guadiana
Central
Olivenza, Taliga, Valverde de
Leganes e Villanueva del Fresno, aos
quais se associaram a ADRAL –
Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo e a Diputacion
Provincial de Badajoz. Esta união de
municípios tem como objectivo
facilitar e promover a cooperação
transfronteiriça, a cooperação
transeuropeia e a cooperação inter-

O

Município

regional entre os seus membros,

de

ração Transfronteiriça Espanha –

Reguengos de Monsaraz

exclusivamente no intuito de

Portugal, no Eixo Prioritário 4 –

reforçar a coesão económica e

integra o Agrupamento

Cooperação e Gestão Conjunta para

Europeu de Cooperação Territorial –

social no território da União

a Integração Socioeconómica e

Guadiana Central em conjunto com

Europeia.

Institucional, com um custo esti-

agrupamento, o Município de

No

âmbito

deste

mais 13 municípios portugueses e

mado de 291 mil euros. O Agrupa-

espanhóis. A assinatura do acordo de

Reguengos de Monsaraz participará

mento Europeu de Cooperação

compromisso relativo ao projecto

nas candidaturas Projecto RETALER

Territorial – Guadiana Central é

Guadiana em Rede – Rede de

II (energias renováveis), Innovación

constituído pelos municípios

Cooperação Guadiana Central

Extremadura-Alentejo e ADLA –

portugueses de Reguengos de

decorreu no Município de Borba,

Acções para o Desenvolvimento das

Monsaraz, Alandroal, Barrancos,

efectuando-se agora o pedido de

Terras do Grande Lago de Alqueva.

Borba, Mourão, Portel e Vila Viçosa e

financiamento público no âmbito do

os espanhóis de Barcarrota, Higuera

Programa Operacional de Coope-

de Vargas, Oliva de la Frontera,

Munícipes podem imprimir as plantas de localização através do seu computador

Município disponibiliza plantas de localização
dos prédios na internet

O

de

A execução esta medida

volvida pela CIMAC - Comunidade

Reguengos de Monsaraz

integra-se no âmbito da candidatura

Intermunicipal do Alentejo Central.

já tem disponível no

ao SAMA I - Modernização, Qualifi-

As plantas de localização servem

seu sítio (www.cm-reguengos-

cação e Simplificação do Atendi-

para juntar a requerimentos a

monsaraz.pt) as plantas de

mento aos Cidadãos, na tipologia

entregar na autarquia, com o

localização dos prédios do concelho.

implementação do Balcão Único.

objectivo de situar as acções

Assim, todos os munícipes podem

Estas cartas de localização estão

pretendidas pelos munícipes nos

Município

imprimir as plantas de localização

instaladas

através

aplicacional “Disponibilização de

obter

necessitando de se deslocarem aos

Plantas

ortofotomapa e sobre as plantas do

serviços da autarquia.

Atendimento” e na Web desen-

da

internet,

não

de

na

plataforma

Localização

no

seus prédios. Desta forma, pode-se
a

localização

sobre

PDM.
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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

Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

O FAME é um instrumento
financeiro criado pela ADRAL, que
consiste num apoio disponibilizado a
empresários e empreendedores,
com o objectivo de promover o
investimento produtivo, com vista à
modernização e dinamização das
Micro e Pequenas Empresas.
Vantagens do FAME relativamente
a outros sistemas de incentivos:
- apresentação de candidaturas a
qualquer momento; processo de
candidatura simplificado; apoio
técnico gratuito na elaboração das
candidaturas; isenção de comissão
de análise junto do Banco; 20% do
financiamento disponibilizado pela
Câmara Municipal na forma de
subsídio reembolsável sem juros;
80% do financiamento disponibilizado pelo BES com uma taxa de
juro bonificada; prazo de reembolso
alargado (até 6 anos incluindo 1 ano
de carência); Não existe
penalização por reembolso
antecipado; complementar com
outros sistemas de incentivos; apoio
até 100% do investimento para
empresas com mais de 3 anos e até
85% as despesas elegíveis para
empresas com menos de 3 anos, em
ambos os casos com um limite
máximo de 45.000€ por projecto;
atribuição do financiamento pela
totalidade com base em orçamentos
e/ou facturas pró-forma;
acompanhamento pós
investimento.
A candidatura ao FAME é

10
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formalizada através de um
formulário próprio, apresentado em
papel (apenas um exemplar
assinado e rubricado) e em formato
digital, disponibilizado em
www.cm-reguengos-monsraz.pt, ao
qual terá de anexar os seguintes
documentos:
- Escritura da constituição da
Empresa e cópia do Certificado de
Registo Comercial (se aplicável);
Declaração de Início de Actividade;
Cartão de Pessoa Colectiva ou de
Empresário em Nome Individual,
Bilhete de Identidade e Cartão de
Contribuinte dos Sócios, Currículo
Pr o f i s s i o n a l d o s p r i n c i p a i s
responsáveis; Facturas pró-forma ou
orçamentos justificativos do custo
do investimento, sem IVA, à
excepção das entidades que não
tiverem direito à dedução deste
imposto; Certidões comprovativas
da situação regularizada perante o
Estado e a Segurança social;
Declaração (em papel timbrado da
empresa) de compromisso de
manter contabilidade organizada de
acordo com o POC e adequada ao
acompanhamento do projecto,
confirmada pelo TOC (modelo
disponibilizado em www.cmreguengos-monsaraz.pt); Declaração (em papel timbrado da
empresa) de compromisso de
afectação das instalações de que
dispõem aos objectivos do projecto
durante o período de reembolso de
empréstimo; Documentos
comprovativos de licenciamento da
empresa e/ou da actividade a
desenvolver com o projecto,
nomeadamente licença de

utilização das instalações ou alvará,
licenciamento aplicáveis no domínio
das condições de ordenamento, de
higiene e segurança no trabalho e
ambientais; Cópia da Demonstração
de Resultados e Balanço analítico
dos últimos três anos (ou Modelos 22
do IRC e Declaração Anual com
respectivos anexos) ou cópia da
declaração do IRS; Balancete
(analítico) da Empresa do último
ano e o mais recente do ano
corrente; Carta (em papel timbrado
da empresa) com autorização de
consulta da Central de Riscos de
Crédito do Banco de Portugal
(modelo disponibilizado em
www.cm-reguengos-monsaraz.pt );
Quadro de pessoal (folha da
Segurança Social do último mês do
ano antes do projecto).
Se tem espírito empreendedor
informe-se sobre a parceria que o
BES tem com o Município de
Reguengos de Monsaraz, o IAPMEI, a
ADRAL e a LISGARANTE. Para obter
mais informações e aconselhamento, poderá fazê-lo em www.cmreguengos-monsaraz.pt ou dirigir-se
ao GAD – Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento do Município de
Reguengos de Monsaraz, ou ainda,
aos restantes parceiros.

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

Reguengos de Monsaraz

LINHA DE CRÉDITO PME INVESTE VI
No seguimento das anteriores
Linhas de Apoio às Empresas, foi
lançada mais uma linha de crédito –
a linha de crédito PME Investe VI para apoiar o Sector Exportador e as
Micro e Pequenas Empresas. Esta
nova linha de crédito tem uma
montante global de 1.250 milhões
de euros, dos quais 450 milhões de
euros para as empresas
exportadoras e 350 milhões de euros
para as Micro e Pequenas Empresas.
Para empresas que se candidatam
pela primeira vez às linhas de
crédito PME Invest, terão prioridade
e uma taxa de garantia de 60% do
financiamento.
Trata-se de um empréstimo a
médio e longo prazo com prestação
de capital constantes. O prazo de
vigência tal como nas anteriores
linhas de crédito é de 6 meses após a
abertura da Linha de crédito,
podendo este ser extensível por
mais 6 meses, caso a mesma não se
esgote no primeiro prazo.

A taxa de juros a suportar pela
empresa beneficiária corresponde a
Euribor a 3 meses + spread com
valores máximos que variam entre
os 2% e 3,75%.
As condições a observar pelas
empresas beneficiárias no sector da
exportação são, empresas
industriais ou de serviços que não
integrem grupos empresariais cuja
facturação consolidada seja
superior a 75 milhões de euros. São
ainda elegíveis as empresas
comerciais que exportem bens ou
serviços produzidos em Portugal;
exportar pelo menos 10% do seu
volume de vendas ou um valor
superior a 150 mil €, sendo
consideradas como exportação as
vendas destinadas a empresas
exportadoras. No que respeita às
Micro e Pequenas empresas as
condições a observar seguem as
mesmas linhas que as anteriores.
As operações elegíveis abrangidas
pela linha de crédito são o
investimento novo em activos fixos
corpóreos ou incorpóreos
(realizados no prazo máximo de 6
meses após a data da contratação;

reforço do fundo de maneio ou dos
capitais permanentes; Até 30% de
empréstimo para liquidar dívidas
contraídas junto do sistema
financeiro nos 3 meses anteriores à
contratação da operação e
destinadas, exclusivamente, à
regularização de dívidas à
Administração Fiscal e Segurança
Social.
Poderá obter mais informações
junto a qualquer das Instituições de
Crédito com protocolo estabelecido
com a PME Investe III, do Gabinete
de Empresas do IAPMEI de Évora
através do endereço de correio
electrónico info.evora@iapmei.pt
ou do sítio da internet
www.iapmei.pt.

Gabinete de Empresas
do IAPMEI de Évora
R. do Valasco, 19 C
7000-878 Évora
Tel. (+351) 266 739 700
info.evora@iapmei.pt
www.iapmei.pt

ABERTO PERÍODO DE CANDIDATURAS À MEDIDA
INOV-SOCIAL

Encontra-se aberto até 30 de
Junho, inclusive, o período de
candidaturas à medida INOV-Social,
um programa de estágios com o
objectivo de apoiar a modernização
das instituições e promover o
emprego entre os jovens com
qualificação superior nas áreas de
economia, gestão, direito e ciências
sociais ou engenharia, com idades
até aos 35 anos.
A medida INOV-Social visa a
inserção de jovens quadros
qualificados em instituições da
economia social e em empresas e
instituições cuja actividade se

integre nas áreas da mediação
sociocultural, da promoção da
inclusão e do combate à pobreza e à
exclusão social, tendo em vista
apoiar a modernização das
instituições e o emprego jovem
Podem candidatar-se a esta
medida Entidades Beneficiárias, as
que realizam os estágios, e
Entidades Organizadoras, que se
candidatam à organização de
estágios que vão decorrer nas
Entidades Beneficiárias.
As entidades interessadas devem
apresentar as suas candidaturas
através dos formulários electrónicos
disponíveis nos sites NetEmprego,
Emprego 2010 e do Instituto do
Emprego e Formação Profissional
(IEFP).
O formulário de candidatura não
se aplica a jovens. O recrutamento e
selecção dos candidatos ao estágio é

feito pelo Centro de Emprego da
área geográfica de realização do
estágio, em conjunto com as
entidades promotoras, caso as suas
candidaturas sejam aprovadas.
O Centro de Emprego procede à
selecção e recrutamento dos
estagiários entre os candidatos
inscritos nos seus ficheiros e que
preencham as condições de acesso,
apresentando-os às Entidades
Beneficiárias no sentido de,
conjuntamente, se proceder a
selecção final dos mesmos.

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

José Sócrates visitou o Concelho no início
oficial das obras do Roncão d`El Rei

O

12

Pr i m e i r o - m i n i s t r o

António Serrano e pelo Secretário de

Este acordo visa definir as

esteve em Reguengos

Estado do Turismo, Bernardo

características dos loteamentos e

de Monsaraz no dia 20

Trindade. Nesta cerimónia, o

das edificações na área abrangida

de Abril na cerimónia do início

Mu n i c í p i o

de

Re g u e n g o s

de

pelo PPPA, as regras de cooperação

oficial das obras do Parque Alqueva,

Monsaraz assinou com a SAIP e o

para apreciação dos projectos de
operações urbanísticas que venham

agora designado Roncão d`El Rei, de

Instituto de Emprego e Formação

acordo com a estratégia de

Profissional um protocolo de

a entrar no Município e sua

marketing adoptada pela Sociedade

colaboração e de cooperação para a

respectiva tramitação e as regras

Alentejana de Investimentos e

criação de emprego no Roncão d`El

para a execução das obras de

Participações (SAIP), liderada pelo

Rei e celebrou outro protocolo com

urbanização abrangidas pelo PPPA.

empresário José Roquette. José

a SAIP que estabelece os termos

O documento descreve igualmente

Sócrates esteve na Herdade do

para a celebração de um futuro

as obrigações das entidades na

Roncão d’El Rei acompanhado pelo

acordo entre as duas entidades com

construção, manutenção e gestão

Ministro

do

vista à execução do Plano de

das infra-estruturas e serviços

Desenvolvimento Rural e das Pescas,

Pormenor do Parque Alqueva (PPPA).

gerais necessários à construção,

da Agricultura,
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exploração e funcionamento dos

Índia, China ou Oman. A operar

empreendimentos turísticos e as

exclusivamente na Ásia-Pacífico,

regras referentes a cedências, taxas

este é o primeiro projecto do grupo

urbanísticas e compensações.
A SAIP assinou também nesta

inicial das obras, com conclusão

Alila no mercado europeu. A etapa

cerimónia um protocolo com a Alila

prevista para o terceiro trimestre de

Hotels and Resorts, uma das mais

2012, representa um investimento

importantes cadeias de hotéis

superior a 80 milhões de euros e

nfoRM
informação municipal

Mensagem deixada no Livro
de Honra do Município de
Reguengos de Monsaraz

empreendimento turístico. Os

(reconversão do antigo monte de

“Agradeço a simpatia e
hospitalidade da Câmara Municipal
de Reguengos, por ocasião do início
da construção do empreendimento
turístico Roncão d'el Rei.
Desejo à Câmara e à região o maior
sucesso.

hotéis e resorts da Alila são

caça do Rei D. Carlos), o Wine Club,

membros Design Hotels e localizam-

Vosso, muito vosso,”

um campo de golfe na Herdade do

se em destinos turísticos como as

Roncão e respectivas infra-

Maldivas, Indonésia, Tailândia,

estruturas. »

internacionais e que será a entidade

compreende a edificação da

gestora do primeiro hotel do

primeira fase do Hotel do Monte

CÂMARA MUNICIPAL

Desenvolvimento Económico

José Sócrates
Primeiro-ministro
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Excerto do discurso proferido por José Calixto na Cerimónia de Lançamento das Obras
do “Roncão d’El Rey”
Reguengos de Monsaraz | 20 de Abril de 2010
património construído, uma cultura rica e ancestral e
gentes que sabem receber. Uma enorme riqueza
megalítica, o maior centro oleiro de Portugal em São
Pedro do Corval, a Vila Medieval de Monsaraz, a rica
gastronomia tradicional e vinhos de qualidade que
representam actualmente 16% da produção nacional de
vinhos de mesa.
Começamos a ter centros náuticos com condições
adequadas para todos aqueles que desejam navegar no
Grande Lago.
Em termos de infra-estruturas públicas, as principais
prioridades do Município passam pelos investimentos nas

Senhor Primeiro-Ministro,
(...)

áreas da requalificação urbana, da coesão social, das

O Município de Reguengos de Monsaraz e todos os
Reguenguenses

têm,

aqui,

neste

belíssimo

enquadramento natural da Herdade de Roncão d’el Rey,
a subida honra de acolher a sessão pública de
lançamento das obras da primeira unidade deste que é
um

dos

mais

estruturantes

projectos

de

necessidade de uma biblioteca municipal, a importância
estratégica de possuirmos um Centro de Saúde com
Serviço de Urgência Básica a funcionar 24 horas por dia,
a melhoria das acessibilidades rodoviárias ao nosso
Concelho e a importância de termos recursos para poder
preservar

o

nosso

património

construído

desenvolvimento turístico do Grande Lago Alqueva.
Naturalmente, o dia de hoje é uma data muito impor-

(nomeadamente as fortificações da vila medieval de

tante para o Concelho de Reguengos de Monsaraz e para

Monsaraz) são aspirações que os Reguenguenses têm e

o Turismo do Alentejo (…).
Foi um trajecto difícil mas muito motivante aquele que

para as quais temos sentido grande sensibilidade por

nos trouxe até este momento…
Em cerca de quatro anos produzimos Planos de

pelas respectivas tutelas. Senhor Primeiro Ministro,
Permita-me uma palavra final de reconhecimento por

Ordenamento que valorizam o nosso território e que são

todo o excelente trabalho desenvolvido pelos Serviços e

parte dos membros do actual Governo, responsáveis

hoje uma garantia de todo o respeito que o

equipas técnicas

desenvolvimento turístico deve ter para com a natureza,

Autarquia e do promotor SAIP na condução dos processos

da Administração do Estado, da

a biodiversidade, o património e a cultura desta Região

de licenciamentos dos projectos turísticos do Concelho

(…).
É este o exacto momento no qual deixamos de falar

de Reguengos de Monsaraz. Refiro-me ao Parque Alqueva

unicamente em “Projectos” e começamos a falar em
“Obra”, em mais “Emprego” no Alentejo, em combate

– Roncão d’el Rey, mas também ao Projecto da Herdade
do Barrocal de São Lourenço e ao Vila Lago Monsaraz.
É um orgulho para Reguengos de Monsaraz poder contar

firme e efectivo ao declínio demográfico de uma região

com três empreendimentos turísticos com esta

que, apesar do seu território representar cerca de 1/3 de

categoria e certificados pelo Governo como Projectos de

Portugal, os seus habitantes

Potencial Interesse Nacional. É com projectos desta

são actualmente bem

menos de 1/10 da população portuguesa(…).
Devo também reforçar que investimentos, como por
exemplo, a linha ferroviária de alta velocidade entre
Lisboa – Madrid, a abertura do aeroporto de Beja à
aviação civil e a rede de Auto-Estradas e IP’s regionais

14

acessibilidades rodoviárias, da Educação e da Saúde. A

qualidade que vamos continuar a “colocar cada vez mais
no mapa” Reguengos de Monsaraz, o Grande Lago
Alqueva e o Alentejo como um destino turístico de
qualidade mundial.

são investimentos fundamentais para o desenvolvimento

Muito obrigado a todos!

turístico do Alentejo.
Senhor Primeiro Ministro,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
O Concelho de Reguengos de Monsaraz possui um vasto

José Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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Novo regulamento já está em vigor

Comércio tradicional pode adoptar novo horário
e abrir ao Domingo

O

Regulamento dos

abertos das 6h às 2h do dia seguinte,

Períodos de Abertura e

os bares, pubs e estabelecimentos

Funcionamento dos

de restauração com animação

Estabelecimentos de Venda ao

podem funcionar entre as 10h e as

Público e de Prestação de Serviços

2h e os clubes nocturnos, boîtes e

do Município de Reguengos de

outros estabelecimentos análogos

Monsaraz já está em vigor, após

devidamente classificados pela

aprovação em Reunião de Câmara e

autarquia e pela Direcção-Geral de

na Assembleia

Municipal. A

discussão pública para recolha de

Espectáculos,

sempre

que

proporcionem espectáculos e ou

sugestões decorreu até ao dia 30 de

locais para dançar têm como horário

Maio, num processo muito partici-

de funcionamento das 12h às 4h. Na

pado e que juntou, no dia 9 de Abril,

essência deste regulamento esteve

no Salão Nobre dos Paços do

a preocupação de beneficiar o

Concelho, mais de duas dezenas de

comércio tradicional, que assim

lojistas, numa sessão que serviu

pode decidir qual o horário mais

para esclarecerem todas as

favorável para o seu negócio, tendo

questões e apresentarem sugestões

ainda a possibilidade de abrir

para melhorar o documento. O novo

durante todo o fim-de-semana, o

regulamento municipal permite a

que poderá ser uma boa opção de

abertura do comércio tradicional

gestão para alguns agentes

todos os dias entre as 6h e as 24h. Os

económicos.

cafés e os restaurantes podem estar
Informação Municipal | Julho 2010
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Música, desporto equestre e demonstrações de ultraleve e paramotor

Exponáutica promoveu turismo no Grande
Lago Alqueva

A

9ª Exponáutica - Feira

Paulo Campos. A Exponáutica visou a

material de jardinagem, material

de Actividades Náuticas

promoção das potencialidades

para desporto aventura e artigos de

e Turismo Sustentável

turísticas de Reguengos de Monsaraz

caça e pesca. Na área do desporto

decorreu entre os dias 13 e 16 de

e do Grande Lago Alqueva e teve a

equestre,

Maio no Parque de Feiras e

participação de 40 stands expo-

Exponáutica integrou um Concurso

o

programa

da

Exposições da cidade. Organizado

sitores que apresentaram ao público

de Dressage Nacional, um Concurso

pelo Município de Reguengos de

embarcações de desporto e lazer,

de Dressage Especial, o apuramento

Monsaraz, este evento contou na

kayakes, equipamentos de comuni-

para o Campeonato do Mundo de

inauguração com a presença do

cação e navegação, piscinas, plata-

Cavalos Novos e duas jornadas do

Secretário de Estado Adjunto, das

formas flutuantes, caravanas e

Campeonato Nacional de Masters de

Obras Públicas e das Comunicações,

auto-caravanas, equipamentos e

Horseball. O fim-de-semana foi
também preenchido no Campo de
Voo de Campinho com demonstrações de paramotor e de ultraleve. No Pavilhão Multiusos
decorreu um concerto de música de
câmara que teve a actuação da
Classe de Clarinetes da Sociedade
Filarmónica Corvalense e da Classe
de Trompetes e Trombones do
Conservatório Regional do Alto
Alentejo. Durante a Exponáutica, o
Município de Reguengos de Monsaraz proporcionou passeios de
barco gratuitos no Grande Lago
Alqueva.

16
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Constituição de sociedades comerciais demora cerca de uma hora

Reguengos de Monsaraz já tem balcão
“Empresa na Hora”

O

serviço “Empresa na Hora” foi
inaugurado no dia 21 de Maio na
Conservatória do Registo Civil,

Predial e Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Através da “Empresa na Hora” poderão
constituir-se sociedades unipessoais por
quotas, sociedades por quotas ou sociedades
anónimas no momento e num só posto de
atendimento. Portugal é o país da União
Europeia onde é mais rápido constituir uma
empresa, podendo o processo ficar concluído
em cerca de uma hora. O serviço “Empresa na
Hora” é o menos burocrático, uma vez que não
necessita de formulários, o mais barato (360
euros mais imposto de selo) e o mais seguro,
pois a Administração Fiscal e a Segurança Social
têm novos mecanismos de controlo, ficando
O serviço “Empresa na Hora” funciona na Conservatória do Registo Civil, Predial e
Comercial de Reguengos de Monsaraz

logo a conhecer, no momento da constituição
da sociedade, que esta foi criada.
Informação Municipal | Julho 2010
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Secretário de Estado das Obras Públicas lançou as obras

Construção da variante Norte a Reguengos
de Monsaraz e à Ponte do Albardão avança
no próximo ano

O

18

Secretário de Estado

ligação a Redondo (ER 381),

totalidade do troço da EN 256 entre

Adjunto, das Obras

Alandroal (ER 255), S. Pedro do

o nó de S. Manços e a cidade de

das

Corval (EM 514), Mourão (EN 256) e

Reguengos de Monsaraz.

Comunicações, Paulo Campos,

Évora (EN 256). Com a construção

Públicas

e

lançou no dia 13 de Maio, no Salão

desta variante, que tem um prazo

Nobre dos Paços do Concelho, as

de execução de um ano, pretende-

obras da variante a Reguengos de

se reduzir o tráfego de atravessa-

Monsaraz e da variante à Ponte do

mento e melhorar as condições de

Albardão, que inclui a construção de

segurança rodoviária na cidade de

uma nova ponte sobre o Rio Degebe.
Estas obras na Estrada Nacional 256,

Reguengos de Monsaraz.
A variante à Ponte do Albardão,

com custos estimados em 8,2

com um preço base do concurso de

milhões de euros, deverão começar

três milhões de euros, terá 2,7 km

no início do próximo ano. Entre-

de extensão e prazo de execução de

tanto, no dia 18 de Junho, a

450 dias. A nova ponte sobre o Rio

empresa Estradas de Portugal

Degebe terá 117,5 m de compri-

anunciou o lançamento dos dois

mento e visa atingir uma melhoria

concursos

significativa das condições de

públicos

para

as

empreitadas. A variante a Reguen-

circulação neste troço da EN 256. A

gos de Monsaraz, um investimento

autarquia considera que estas obras

de 5,2 milhões de euros, vai ter 5,7

são muito importantes para o

km de extensão e integra cinco

desenvolvimento económico e

rotundas, que visam permitir o

social do concelho e continuará a

acesso à cidade e às estradas de

reivindicar a requalificação da
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Mensagem deixada no Livro
de Honra do Município de
Reguengos de Monsaraz
“Por ocasião do lançamento das
obras da variante a Reguengos de
Monsaraz e da variante à Ponte do
Albardão sobre o rio Degebe visitei
o Município deixando uma palavra
de confiança e esperança no
trabalho aqui desenvolvido.
A região muito merece este
investimento e ele será
certamente um contributo para o
desenvolvimento do Alqueva. Uma
saudação ao Presidente Calixto
pelo trabalho desenvolvido na
captação deste investimento.”

Paulo Campos
Secretário de Estado Adjunto
das Obras Públicas e das
Comunicações
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Centro Náutico de Monsaraz

Construção de Novas ETARs
Cumeada

(Águas do Centro Alentejo)
Perolivas

Santo António do Baldio

Caridade

Estrada Municipal Reguengos de Monsaraz - Perolivas

Informação Municipal | Julho 2010
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Obras Municipais

Informação importante
O Município de Reguengos de Monsaraz está a desenvolver um conjunto de obras de recuperação e reabilitação de
caminhos rurais e agrícolas, pelo que solicita aos munícipes e utilizadores destas vias a melhor atenção para a sua
conservação, não eliminando ou deteriorando as obras complementares a estes trabalhos, nomeadamente as valetas e
as passagens hidráulicas, elementos fundamentais para a boa drenagem durante o período das chuvas. É por isso
importante sensibilizar os munícipes para quando executarem operações agronómicas nos terrenos confinantes com
os caminhos rurais, não os utilizarem como “voltadores”.

Recuperação de Caminhos Rurais
Motrinos (caminho do Monte Branco)

Barrada (caminho dos Reboredos)

Outeiro (caminho da Machoa)

Perolivas (ligação com EN256)

Requalificação dos caminhos de acesso às
ETARs já em funcionamento

20

Campinho

S. Marcos do Campo

S. Pedro do Corval

Monsaraz
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Obras de requalificação do Parque de Feiras
e Exposições
Pintura geral do espaço, saneamento básico e abastecimento de água no patamar superior do
parque e execução da entrada no recinto pelo parque de estacionamento

Requalificação de arruamentos (Reguengos de Monsaraz)
Zona envolvente do Jardim-de-infância e Creche (Rua da Índia e Rua da Creche)

Rua do Calvino (Novo arruamento de ligação
entre a Rua da Guiné e a Rua de Timor)

Novo arruamento pedestre - Travessa da Eira
(Urbanização Eira da Luz)

Informação Municipal | Julho 2010
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Edifício dos Paços do Município
Nova iluminação

Pormenor dos novos mastros

Nova heráldica

Parque 25 de Abril

(Início das obras no Jardim Público de Reguengos de Monsaraz)

Centro Escolar de Reguengos de Monsaraz (início das obras)

22
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Obras Municipais
Com uma área global de 20.000 m2

Repavimentação de arruamentos em
Reguengos de Monsaraz
Face ao estado de degradação do pavimento, o Município de Reguengos de Monsaraz executará durante os próximos
meses a repavimentação das seguintes zonas da Cidade, numa área global de cerca de 20.000 m2:

Bairro António Sérgio

Rua Joaquim António Passinhas - Rua Capitães
de Abril

Urbanização Eira da Luz

P. Feiras e Exposições (Arruamento adjacente)

Rua da Panificadora - Rua Dr. Francisco
Martins Belo

Aldeia de Cima

Informação Municipal | Julho 2010
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Acção Social

Município apoia Schoolhouse na acção de solidariedade “Ajuda-me a sorrir, Mãe”

Reguengos de Monsaraz apoia as crianças de
Moçambique

O

apoio

O autarca enviou também um ofício

Pedro do Corval, assim como às

Monsaraz

para todos os municípios do país

instalações da CARMIM e ao Esporão.

associou-se à acção de

para que apoiem as crianças de

No jantar de solidariedade estive-

Moçambique.

ram presentes cerca de 150 pessoas,

para

as

de

crianças

de

José

Calixto,

Moçambique “Ajuda-me a sorrir,

considera que “este gesto dá um

entre as quais a Secretária de Estado

Mãe”, que teve o primeiro jantar de

sentido humanista à actuação dos

da Igualdade, Elza Pais e o Comen-

solidariedade no dia 22 de Maio, em

políticos, uma vez que terá

dador Rui Nabeiro.

Reguengos de Monsaraz. Este

resultados práticos muito concretos

projecto,

24

Município de Reguengos

pela

no sucesso desta nobre causa. Mais

Embaixatriz de Moçambique em

organizado

do que palavras, as crianças

Portugal, Glória Mkaima, com o

precisam de gestos concretos de

apoio da Schoolhouse, tem como

solidariedade para poderem

objectivo a angariação de fundos

continuar a sorrir”. A Comissão de

financeiros e parcerias estratégicas

Protecção de Crianças e Jovens em

que permitam colmatar dificu-

Risco de Reguengos de Monsaraz

ldades sentidas no auxílio às

aprovou também em reunião,

crianças desfavorecidas deste país

sensibilizar as suas congéneres para

de língua oficial portuguesa. Os
apoios vão ser direccionados para os

esta acção de solidariedade.
O programa do projecto “Ajuda-

centros de acolhimento, princi-

me a sorrir, Mãe” iniciou-se em

palmente os das vítimas da Sida.

Reguengos de Monsaraz no dia 21 de

José Calixto, Presidente da Câmara

Maio, com a visita do Embaixador de

Municipal de Reguengos de Mon-

Moçambique à Escola Básica do 1.º

saraz, deu instruções para que se

Ciclo de Reguengos de Monsaraz,

efectue o levantamento do material

onde apreciou diversos trabalhos

escolar e equipamentos que existam

elaborados pelos alunos deste

disponíveis no concelho, com o

estabelecimento de ensino. No dia

objectivo de serem enviados para

seguinte decorreu a recepção no

Moçambique e proporcionarem

Salão Nobre dos Paços do Concelho,

melhores condições de apren-

uma visita à vila medieval de

dizagem e de Educação às crianças.

Monsaraz e ao Centro Oleiro de S.
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Mensagem deixada no Livro
de Honra do Município de
Reguengos de Monsaraz
“As paisagens de Reguengos de
Monsaraz são lindas e únicas no
mundo!
Os vinhos de Reguengos e Monsaraz
são saborosos e o seu paladar é bem
conhecido em Moçambique.
O turismo que está a despertar, a
agricultura e a agro-pecuária que
enriquecem as iguarias
gastronómicas desta terra são, sem
dúvida, uma marca indelével na
promoção das imagens de
Reguengos de Monsaraz. Por isso,
Reguengos e Moçambique têm
agora uma oportunidade para
reforço da nossa amizade e
cooperação que ora inicia.”

Miguel Costa Mkaima
Embaixador
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Missão humanitária “Coração na Guiné”

Expedição já está em Bissau
dois motards a percorrerem 7.500
km no continente africano, com
passagens por Marrocos, Sara
Ocidental, Mauritânia, Gâmbia e
Senegal. O equipamento serviu para
apetrechar dois blocos operatórios e
quatro salas de parto que foram
inauguradas no dia 1 de Julho. Com
este material, o hospital que
pertence à Casa Emanuel deixará de
dar apenas consultas externas e vai
passar a receber cerca de nove mil

A

utentes por mês. Na Guiné-Bissau

expedição de mota

Emanuel, em Bissau, e o Centro de

“Coração na Guiné”

Saúde da Jocum, em Gabu. Esta

está

partiu de Campinho no

campanha, organizada por Joel

voluntários na área da saúde que

dia 25 de Maio e chegou a Bissau 10

Fonseca e José Miranda, com o apoio

tem por missão dar formação aos

do Município de Reguengos de Mon-

enfermeiros

20 toneladas de material médico e

saraz, Junta de Freguesia de Cam-

utilização

equipamento hospitalar transpor-

pinho e Associação Gente Nova,

hospitalar.

dias depois para entregar as mais de

tadas por barco e que serviram para

entre muitas outras entidades que

apetrechar o Centro Médico da Casa

se associaram a esta causa, levou os

também

um

grupo

guineenses

do

de

na

equipamento

Informação Municipal | Julho 2010
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Nova resposta social para os casais jovens do concelho poderá receber 66 crianças

Ministra do Trabalho e da Solidariedade
Social inaugurou a Creche
24 meses e as restantes duas dos 24
aos 36 meses. Trata-se de uma infraestrutura de grande importância
para o concelho de Reguengos de
Monsaraz, porque responde a
necessidades efectivas dos casais
jovens na prestação de cuidados
personalizados aos filhos e permite
responder

igualmente

à

necessidade efectiva de conciliação

A

digão Silva. Esta nova resposta

da Solidariedade Social,

social foi edificada em terrenos

Solidariedade Social esteve também

cedidos

no Salão Nobre dos Paços do

Helena André, esteve no

pelo

Município

de

Reguengos de Monsaraz e repre-

Município na apresentação do

Monsaraz na apresentação do

sentou um investimento de 900 mil

projecto “Inclusão PMR”, elaborada

projecto “Inclusão PMR” e para

euros, com financiamento público

pelo Município de Reguengos de

creche, que se designa “Creche e

de 430 mil euros.
A creche poderá receber 66

Monsaraz em conjunto com os

Aparece”, foi financiada pelo

crianças e é constituída por dois

âmbito do Plano Nacional do Ano

Programa Pares (Programa de

berçários (dos 2 aos 12 meses) para

Europeu do Combate à Pobreza e à
Exclusão Social.

dia 11 de Maio em Reguengos de

inaugurar a nova creche da cidade. A

Alargamento da Rede de Equipa-

oito bebés cada e inclui salas-

mentos Sociais) e pertence à

parque e quatro salas de acti-

Fundação Maria Inácia Vogado Per-

vidades: duas para bebés dos 12 aos

Mensagem deixada no Livro
de Honra do Município de
Reguengos de Monsaraz
“Gostaria de felicitar a Câmara
Municipal de Reguengos, o seu
Presidente e o Executivo Municipal
pelo empenho, dedicação e rigor
do trabalho desenvolvido.
Promover a coesão social, a
inclusão e contribuir para que os
cidadãos e as cidadãs sejam
efectivamente activos e solidários
é a base da acção desta Câmara.
Só peço que continuem nesta via da
sustentabilidade, da modernidade
e da preservação dos nossos
costumes e valores.
Bem hajam,”

Maria Helena André
Ministra do Trabalho e da
Solidariedade Social

26

entre a vida profissional e familiar.
A Ministra do Trabalho e da

Ministra do Trabalho e

Informação Municipal | Julho 2010
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Apresentação do projecto “Inclusão PMR”

municípios de Portel e Mourão, no
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Ambiente e Qualidade de Vida
Melhoria da qualidade de vida das populações e preservação do meio ambiente

Investimento de 2,6 milhões de euros em
quatro estações de tratamento de águas
residuais

Campinho

S. Marcos do Campo

S. Pedro do Corval

Monsaraz

O

Município de Re -

Reguengos de Monsaraz fica apenas

Eutrofização, pelo que obriga a ter

guengos de Monsaraz e

a faltar concluir as obras das PITAR

níveis elevados de tratamento de

a Águas do Centro

de Cumeada, Perolivas e Caridade, o

águas residuais. Todas as infra-

Alentejo inauguraram no dia 15 de

que deverá acontecer no final deste

estruturas têm níveis de tratamento

Maio quatro Pequenas Instalações

ano. A Estação de Tratamento de

terciário, ou seja, a água pode ser

de Tratamento de Águas Residuais

Águas Residuais de Reguengos de

utilizada como água de serviço para

(PITAR) nas freguesias de Campinho,

Monsaraz já está em exploração e no

lavagens ou regas, excluindo o

Campo, Corval e Monsaraz. A

início de Junho ficou também

consumo, o que significa que a

entrada em funcionamento destas

concluída a PITAR de Santo António

reintrodução da água nas linhas de

infraestruturas, que representam

do Baldio. Na totalidade das infra-

água, após tratamento, não trará

um investimento de 2,6 milhões de

estruturas do concelho vão ser

qualquer prejuízo para o meio

euros (comparticipado em 48% pelo

investidos cerca de 7,3 milhões de

aquático e toda a sua envolvência.

Fundo de Coesão da União

As populações ganham assim

Europeia), permite o tratamento

euros no tratamento dos efluentes.
A construção das estações de

qualidade de vida, uma vez que

dos efluentes produzidos pelos

tratamento de águas residuais visa

antigamente as águas eram

4.525 habitantes-equivalentes das

melhorar a qualidade de vida das

libertadas a céu aberto nas linhas de

freguesias abrangidas, num caudal

populações

água e contaminavam perigo-

abrangidas

e

a

estimado em 927m3/dia. Com estas

preservação do meio ambiente. O

samente águas subterrâneas,

estações de tratamento de águas

concelho de Reguengos de Monsaraz

massas de água e os solos.

residuais inauguradas durante a

encontra-se

Exponáutica, no concelho de

denominada Zona Sensível a

localizado

na

Informação Municipal | Julho 2010
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Campanha de sensibilização

Sim, é no amarelo

A

Câmara Municipal de Re-

exemplo passaram a ser depositadas

Vendas Novas e Vila Viçosa), do

guengos de Monsaraz e a

no contentor amarelo do ecoponto,

potencial de ECAL, em 2009, de
aproximadamente 440 toneladas, já

GESAMB associaram-se à

já que até aí eram colocadas no

causa da Tetra Pak e estão a apoiar a

azul. Desde então estas embalagens

conseguimos encaminhar para

campanha “Sim, é no amarelo”.

têm sido alvo de especial atenção

reciclagem cerca de 117, existindo

Esta campanha tem como principais

em acções de sensibilização.
No entanto, segundo dados

das embalagens que queremos

recolhidos pela Tetra Pak:
- na área de abrangência da

recolher e reciclar e ainda…
- 25% dos portugueses ainda

objectivos: sensibilizar a população
para a grande importância da reciclagem e esclarecer o consumidor
sobre qual o contentor correcto
(amarelo) para a deposição das Embalagens de Cartão para Alimentos
Líquidos (ECAL).
A partir de 2008, as ECAL, como
pacotes de leite ou de sumo, por

actualmente um potencial de 73%

GESAMB (municípios de Alandroal,

colocam estas embalagens no

Arraiolos, Borba, Évora, Estremoz,

contentor azul do ecoponto, sendo o

Montemor-o-Novo, Mora, Mourão,
Redondo, Reguengos de Monsaraz,

amarelo o contentor correcto.
Não se engane: estas

Vendas Novas e Vila Viçosa), do

embalagens devem ser colocadas no

potencial de ECAL, em 2009, de

contentor amarelo!

Rubricas e Dicas
Economize energia na sua casa
A energia dá-lhe mais conforto para a realização das suas actividades.
O consumo energético no sector residencial e de serviços está muito acima
das reais necessidades. É o comportamento de cada um de nós, nos locais de
trabalho e em nossas casas associado a uma correcta escolha e utilização de
equipamentos, que poderá contribuir para uma redução de consumos
(mantendo os níveis de conforto), com a consequente redução de custos
económicos e uma redução de emissões de gases de efeito de estufa.
Esta informação foi feita a pensar em si e no seu conforto, de forma a
melhorar a sua qualidade de vida. Assim, o que lhe propomos é a análise de um conjunto de soluções adequadas às suas
necessidades, com economia de custos e uma utilização racional de energia.
Consulte “Rubricas e Dicas” em www.cm-reguengos-monsaraz.pt

28
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Juventude e Desporto
Dia da Criança

Espectáculo de circo e teatro infantil para
800 crianças

O

Dia da Criança foi
comemorado com um
espectáculo de circo e

de teatro infantil no Pavilhão
Multiusos do Parque de Feiras e
Exposições de Reguengos de
Monsaraz. Esta iniciativa organizada
pelo Município de Reguengos de
Monsaraz juntou cerca de 800
crianças dos jardins-de-infância
públicos

e

privados

e

dos

estabelecimentos de ensino básico

encontro das crianças. Três

do 1º ciclo. A “Rua do Pátio” foi um

personagens desenvolveram um

magia.

culminaram com o conto de uma

quais malabarismo, equilibrismo e
Estas

brincadeiras

espectáculo de teatro infantil e

leque de situações na rua/pátio de

artes circenses onde se recriou o

uma típica casa alentejana, onde

história tradicional, no qual algumas

imaginário das brincadeiras de rua,

brincaram e mostraram várias

crianças foram chamadas a

quando a rua era o pátio e o ponto de

habilidades circenses, entre as

participar activamente na história.

1.º Grande Prémio de Ciclismo “Turismo Reguengos de Monsaraz”

Prova de ciclismo percorre todo o concelho

M

árcio Correia da equipa

desta associação. A competição teve

Monsaraz e S. Pedro do Corval) e um

Viveiros

uma etapa em linha de 75 km, com

Prémio de Montanha em Monsaraz. A
prova integrou também um contra-

V.

Lou-

renço/Sintra C. C.

partida e chegada a Reguengos de

venceu o 1.º Grande Prémio de

Monsaraz e passagens por Caridade,

relógio por equipas com 10 km de

Ciclismo “Turismo Reguengos de

S. Marcos do Campo, Campinho,

extensão entre Reguengos de

Monsaraz”, que decorreu no dia 6 de

Cumeada, S. Pedro do Corval,

Monsaraz e Caridade, com a linha de

Junho, no concelho de Reguengos de

Motrinos, Barrada, Outeiro, Telheiro

meta colocada na Praça da
Liberdade.

Monsaraz. O segundo classificado foi

e Monsaraz. O percurso teve quatro

David Costa da equipa Fun-

metas-volantes (S. Marcos do

diarte/Crédito Agrícola Costa Azul e

Campo, Campinho, Reguengos de

no último lugar do pódio ficou David
Caetanita da Burger Ranch/Portimão. Esta prova organizada pelo
Município

de

Re g u e n g o s

de

Monsaraz e pelo Atlético Sport
Clube, com o apoio técnico da
Associação de Ciclismo de Setúbal,
contou com a presença de 73 de
atletas de 10 equipas e disputou-se
nos escalões de Masters Open, Elites
e Sub 23, integrando o calendário
Informação Municipal | Julho 2010
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Campanha nos pacotes de açúcar da Delta Cafés

Desenhos dos alunos da EB1 de Outeiro
promovem Monsaraz Museu Aberto

O

30

s alunos da Escola

Monsaraz”, “Museu de Arte Sacra”,

Básica do 1º Ciclo de

“Porta em Monsaraz”, “Igreja de

Outeiro elaboraram um

Santiago”, “Monsaraz”, “Pelou-

conjunto de desenhos repre-

rinho”, “Casa da Inquisição”, “Menir

sentativos dos monumentos e

da Bulhoa”, “Porta do Buraco”,

pormenores arquitectónicos de

“Cisterna”, “Igreja de Nossa Senho-

Monsaraz que foram utilizados para

ra da Lagoa”, “Porta em Monsaraz”

uma campanha promocional da

e “Cromeleque do Xerez”. A ideia

bienal cultural Monsaraz Museu

que originou esta campanha foi

Aberto através da empresa Delta

desenvolver um conjunto de

Cafés. A campanha englobou a

desenhos atractivos e repre-

edição de centenas de milhar de

sentativos do património da vila

pacotes de açúcar com os desenhos

medieval de Monsaraz que promo-

das crianças. Os 14 desenhos dos

vessem o Monsaraz Museu Aberto e

alunos ilustram o “Fresco do Bom e

tivessem impacto junto do público

do Mau Juiz”, “Chaminé em

desta bienal cultural.
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Workshops de saxofone e de trompete

Náná Sousa Dias e Big Band da Nazaré
actuaram no Festival de Jazz
rado com alguns dos melhores
artistas nacionais, como Rui Veloso,
Paulo de Carvalho, Vitorino, Janita
Salomé ou Carlos do Carmo e
internacionais como Freddie
Hubbard, Benny Golson, Eddie
Henderson, Ivan Lins e Paquito
D`Rivera. A Big Band do Município da
Nazaré foi formada em 1999 e o seu
repertório

é

baseado

em

“standards” de Jazz e composições
para Big Band de autores como Duke

O

quarteto saxofonista

pelo Município de Reguengos de

Náná Sousa Dias e a Big

Monsaraz, o festival integrou ainda

Band do Município da

um workshop de saxofone com Náná

Nazaré actuaram no 1.º Festival de

Sousa Dias e outro de trompete com

Jazz de Reguengos de Monsaraz, que

Vitor Guerreiro. Náná Sousa Dias é

decorreu nos dias 19 e 20 de Março

um dos mais carismáticos saxo-

no Auditório Municipal. Organizado

fonistas portugueses, tendo colabo-

Ellington, Count Basie e Dizzy
Gillespie, incluindo também temas
mais

contemporâneos

Herbie Hancock e Quincy Jones.

Exposição evocou a moda dos gabinetes de
curiosidades dos séculos XVI e XVII

Fátima Bacharel apresenta 14 obras em
óleo sobre tela

Exposição “Gabinete
de Curiosidades”

Exposição “Imagens
do Alentejo Rural”

A

exposição “Gabinete de Curiosidades”, de
Ricardo Leal Gomes, esteve patente entre 23
de Março e 26 de Abril na Igreja de Santiago,

A

de

compositores como Chick Corea,

exposição “Imagens do Alentejo Rural”, de
Fátima Bacharel, está patente entre 5 de
Junho e 4 de Julho na Igreja de Santiago, em

em Monsaraz. Esta exposição evocou a moda dos

Monsaraz.Esta exposição de 14 obras em óleo sobre tela

gabinetes de curiosidades nos séculos XVI e XVII, quando

pode ser apreciada todos os dias entre as 10h e as 19h.

se coleccionavam uma multiplicidade de objectos raros

Fátima Bacharel tem como referência a escola

ou estranhos dos três ramos da biologia considerados na

impressionista e pintores portugueses como Vieira da

época, nomeadamente o animal, o vegetal e o mineral,

Silva, Amadeo Sousa Cardoso, José Malhoa, Henrique

além das realizações humanas.

Pousão e Júlio Pomar.
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Biblioteca do Dr. José Rosa Sereto com 2626 títulos foi doada ao Município

Sucesso da Feira do Livro na Praça da Liberdade
escritos por alunos do 1º Ciclo do
Agrupamento de Escolas de
Reguengos de Monsaraz, foi lançado
no Auditório Municipal, local onde
foi também apresentado o livro de
poesia “Artérias”, de Manuel Sérgio,
com a participação de José Farinha,
Grupo de Sopro e Percussão da
Sociedade Filarmónica Corvalense,
Sara Ramalho, Ricardo Pereira,
Telma Sérgio, Carlos Rebocho e
Maurício Ramalho. O programa da
Feira do Livro contou ainda com a
apresentação do livro “Pedagogia do
Positivo - Uma Década de Palavras

N

a 14.ª Feira do Livro,

Geradoras na Imprensa”, do
professor e deputado Bravo Nico,

pelo

Sociedade Filarmónica Corvalense,

Município de Reguengos

um espectáculo de fantoches do

que reúne artigos publicados pelo

de Monsaraz entre os dias 12 e 18 de

Grupo Maurioneta sobre a “História

autor ao longo de uma década de

organizada

Abril, foram vendidos 30% dos cerca

do 25 de Abril” e outro de teatro e

colaboração com o jornal Diário do

de cinco mil livros de 23 editoras

dança com o Grupo de Teatro

Sul. Destacar também a conferência

que estavam disponíveis para

Infantil do Outeiro “Ovelhinhas

sobre a livraria de D. Manuel II, uma

aquisição pelo público, o que

Traquinas”, que apresentou a peça

das mais importantes da Europa,

representa

mais

“A Formiga”. O evento teve também

proferida pelo Dr. João Ruas,

publicações compradas que na

um dia de animação de leitura a

bibliotecário-arquivista do Museu
Biblioteca da Casa de Bragança. O

três

vezes

última edição do evento. Um dos

cargo de Pedro Leitão que contou

destaques da Feira do Livro, que

histórias para as crianças, música

Foral Manuelino de Monsaraz

decorreu num pavilhão colocado na

popular portuguesa com o grupo

marcou presença no debate devido à

Praça da Liberdade, foi a cerimónia

Trovadores de Redondo e um

importância que o documento

pública do Auto de Doação da

espectáculo com o Coro do Clube

possui para a história de Monsaraz

Biblioteca do Dr. José Rosa Sereto ao

Millennium BCP. O livro “Pequenos

que está estritamente ligada à Casa

Mu n i c í p i o

de

Escritores, Pequenos Leitores”,

de Bragança.

Monsaraz. Neste espólio encontram-

editado pela autarquia e com textos

de

Re g u e n g o s

se 2626 títulos, dos quais 1908 são
monografias e 718 são periódicos.
Grande parte dos periódicos foi
adquirida durante o período do
Estado Novo e eram edições que
estavam proibidas pela censura,
como por exemplo a Seara Nova (610
revistas) e os cadernos D. Quixote.
O programa da Feira do Livro
integrou duas tertúlias com a
participação de Manuel Sérgio, Ilídio
Tavares, Carlos Trigo, Maurício
Rebocho e Emídio Carraça, a actua-
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Ciclo Santiago

Exposição com trabalhos de alunos sobre “O
Segredo do Rio”, de Miguel Sousa Tavares

O

livro “O Segredo do
Rio” (Oficina do Livro),
do escritor e jornalista

Miguel Sousa Tavares, foi recontado
por 28 alunos da Escola Básica do 1º
Ciclo e do Jardim-de-infância de
Outeiro, recorrendo a diversas
formas de expressão, como a
pintura em tela. Os trabalhos dos
alunos puderam ser apreciados
numa exposição organizada pelo
Mu n i c í p i o

de

Re g u e n g o s

de

Monsaraz que esteve patente entre
os dias 1 e 8 de Maio, na Igreja de
Santiago, em Monsaraz.

Programação cultural do Auditório Municipal
Bonecos de Santo Aleixo

Rão Kyao

O Município de Reguengos de Monsaraz comemorou

Rão Kyao actuou no dia 1 de Maio no Auditório

no dia 27 de Março o Dia Internacional do Teatro com um

Municipal. Neste espectáculo, o “mestre das flautas de

espectáculo dos Bonecos de Santo Aleixo, no Auditório

bambu”, como também é conhecido, apresentou o mais

Municipal. Estes títeres tradicionais do Alentejo,

recente disco, “Em Cantado”, no qual explora nova-

propriedade do Centro Dramático de Évora, foram

mente a sua ligação ao fado.

manipulados pelos actores Ana Meira, Gil Salgueiro
Nave, Isabel Bilou, José Russo e Vitor Zambujo, com
acompanhamento musical de Gil Salgueiro Nave.
Informação Municipal | Julho 2010
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Promoção da olaria na Península Ibérica

Festa Ibérica da Olaria e do Barro com
participação de 13 olarias de S. Pedro do
Corval e de 35 expositores portugueses

A

16ª Festa Ibérica da
Olaria

e

do

Barro

Coruche, Ramada, Alcobaça (2

certame integrou jornadas técnicas

olarias), Vila Nova de Santo André,

sobre a temática da olaria, uma
mesa redonda subordinada ao tema

decorreu entre os dias

Braga, Vila Boim, Mafra, Redondo,

27 e 30 de Maio em Salvatierra de los

Campo Maior, Elvas, Reguengos de

“O Papel da Mulher na Olaria”, o 6.º

Barros (Extremadura espanhola).

Monsaraz, Évora, Azaruja, Póvoa de

Encontro de Mulheres Sierra

Este certame organizado pelos

Santo Adrião, Queluz, Sintra e

Suroeste, actuações de grupos

municípios de Reguengos de

Grândola. As olarias espanholas que

folclóricos, espectáculos infantis e
visitas de alunos das escolas de

Monsaraz e de Salvatierra de los

participaram na Festa Ibérica da

Barros juntou mais uma vez os dois

Olaria e do Barro foram de Salva-

Reguengos de Monsaraz e da Extre-

maiores centros oleiros da Península

tierra de los Barros (16), Zamora (3),

madura.

Ibérica num evento de promoção

Badajoz, Almeria, Ciudad Real,

actividades,

cultural e turística da olaria. Orga-

Alicante, Cantábria, Madrid,

decorreram demonstrações ao vivo

nizada em anos alternados em cada

Barcarrota, Burujón, Alberche,

de oleiros e decoradoras.

município, a Festa Ibérica da Olaria

Múrcia e Mérida. O programa do

Pa r a

além

todos

destas
os

dias

e do Barro visa valorizar a olaria,
chamar a atenção para a sua importância e para o seu interesse artesanal e artístico.
Nesta edição participaram 35
olarias portuguesas e 30 espanholas,
entre as quais 13 do Centro Oleiro de
S. Pedro do Corval. Oriundas de
Po r t u g a l

estiveram

também

presentes olarias de Gondomar, Foz
do Arelho, Beringel, Mourão,

34
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Na cerimónia de inauguração estiveram presentes a Vice-presidente da Junta da Extremadura, o
Presidente da Diputacion Provincial de Badajoz e o Alcaide de Salvatierra de los Barros

Fotoreportagem Festas de Santo António

Festas Religiosas em honra do Padroeiro

Marchas Populares - Reviver a Tradição!

A Juventude em Festa...

Informação Municipal | Julho 2010
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Fotoreportagem Festas de Santo António

Espectáculos para todas as idades

Encontro das Fanfarras dos Bombeiros Voluntários
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Fotoreportagem Festas de Santo António

Concentração Internacional de Motas
Goldwing e Exposição de Motas e
Automóveis antigos

Desporto para todos
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Sky Tracer iluminou os Paços do Município

Reguengos de Monsaraz comemorou o 25 de
Abril com música e desporto

O

Município de Re-

graram, por exemplo, a actua-

cípio, de Portugal e da União Euro-

guengos de Monsaraz

peia pela Banda da Sociedade Filar-

36.º

lização da heráldica.
O espectáculo comemorativo

aniversário do 25 de Abril com um

“Sons de Abril” decorreu na noite de

que depois realizou uma arruada

programa

24 de Abril no Auditório Municipal.

pelas ruas da cidade. Destacar

assinalou

o

composto

por

mónica Harmonia Reguenguense,

espectáculos musicais e actividades

Produzido por Manuel Sérgio, o

também a homenagem aos soldados

desportivas, mas a novidade foram

espectáculo contou com as partici-

mortos na Grande Guerra e na

os projectores de luz Sky Tracer que

pações de Filomena Pires, Filipe

Guerra Colonial com a colocação de

iluminaram os Paços do Concelho e a

Cachopas, José Farinha, António

coroas de flores nos monumentos do

cidade. Este foi também o momento

Plis, Phillarmonic Talk, Marina

Largo dos Combatentes e a Sessão

para apresentar aos reguenguenses

Oliveira e Luís Marques. No dia 25 de

Solene da Assembleia Municipal
Comemorativa do 36.º Aniversário

as obras de renovação da fachada do

Abril, o programa integrou a Ceri-

edifício da Câmara Municipal de

mónia do Içar das Bandeiras com a

do 25 de Abril, que decorreu no

Reguengos de Monsaraz, que inte-

interpretação dos hinos do Muni-

Auditório Municipal.
Na área desportiva, a Estafeta
dos Cravos teve cerca de 120
participantes, os ginastas da Sociedade Artística Reguenguense realizaram uma demonstração de saltos
de trampolins e o Torneio de
Minibasquete “Cidade de Reguengos” juntou mais de 300 atletas de
12 clubes. O grupo Coincidências
fechou as comemorações do 25 de
Abril com um espectáculo no
Auditório Municipal.
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PEDRAS
Segmentos de pedra em novelo
Pela superfície da memória
Testemunhas jazidas em castelo
Pelas páginas graníticas da história
Pedras pela toponímia da altura
Do maciço abasaltado
Sólido rochedo que segura
A alma…de reguengos povoado
Pedras uma a uma sois a base
De tudo quanto ou quase
Nos mostra a criação
Que a douta natureza
Na sua enorme grandeza
Podia…ter-vos dado coração
MANUEL SÉRGIO

LARGO DO CASTELO
Um convite à visita num espaço
da cidade devolvido às pessoas

monsaraz
museu aberto
9 A 25 JULHO 2010

Destaques
9 de Julho

10de Julho

11de Julho

16de Julho

17de Julho

18de Julho

Miguel Gameiro

Rodrigo Leão

Acetre

Carminho

Luís Represas

Festival Sete Sóis Sete Luas

Festa do Cante nas Terras do Grande Lago

Exposições Permanentes

23de Julho

24de Julho

25de Julho

Cantadores de Saias

Grupos Corais

Grupos Rocieros

Organização

Patrocínios

Korrontzi

César Molina (Festival Sete Sóis Sete Luas) | Monsaraz... Olhares de
Palmo e Meio | Mostra Internacional de Artesanato | Ofícios das
Nossas Gentes | Exposição de Pintura de Luisa Ferro ”A Razão da
Luz” | Exposição de Fotografia | Grupo Coral da Freguesia de
Monsaraz “Percursos 2002/2010”

Co-financiado por:
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