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CÂMARA MUNICIPAL

nfoRM
Editorial

Reguengos de Monsaraz tem
confiança no Futuro!
José Calixto
Presidente da Câmara Municipal
presidente@cm-reguengos-monsaraz.pt
Com quase um ano de mandato autárquico, o
Executivo Municipal, a que tenho a enorme honra de
presidir, continua o seu trabalho com total respeito pela
planificação que propusemos aos Reguenguenses e com
enorme dedicação às causas públicas da gestão
autárquica.
Estamos a exercer o nosso mandato em
circunstâncias de dificuldades financeiras e económicas
sem precedentes na história moderna. Tal facto
transmite-nos uma motivação adicional.
Neste contexto, ainda faz mais sentido afirmar que
gerir não é dizer que “sim” a tudo, nem tão pouco nunca
dizer que “não”. Gerir uma comunidade é tomar opções
que, neste caso concreto, tenham por objectivo o
superior interesse público municipal.
Como acontecimento claramente positivo para o
nosso Concelho, destaco a assinatura do Auto de Cedência
do Palácio Rojão entre o Estado e o Município de
Reguengos de Monsaraz. Mais de uma década depois desta
aspiração ter começado, ficaram assim criadas todas as
condições para o lançamento do concurso público da nova
Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz,
entretanto já publicado em Diário da República.
O projecto da Biblioteca Municipal destaca-se, assim,
num conjunto de uma dezena de projectos
fundamentais para o nosso desenvolvimento colectivo os
quais correspondem a um investimento global superior a
11 milhões de euros e já tiveram parecer favorável do
Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal
(CIMAC). O presente InfoRM desenvolve uma
apresentação sumária de alguns destes projectos que
estão em condições de obter um financiamento
comunitário, a “fundo perdido”, de 80% da totalidade do
investimento elegível.
O ano lectivo 2010-2011 teve início na primeira
quinzena de Setembro tendo o Município já colocado
todos os professores de AEC's e entregue, nessa altura, os
livros escolares para os alunos mais desfavorecidos. Por

outro lado, o projecto “fruta escolar” irá abranger cerca
de 500 alunos. Este será um ano lectivo no qual a
totalidade das escolas da Cidade terão obras de
requalificação ou modernização, pelo que, se verificarão
algumas condicionantes na sua utilização. Este é um
processo devidamente planificado e que terá por
objectivo fundamental melhorar as condições físicas das
escolas, de modo a proporcionar melhores condições
pedagógicas a todas as nossas crianças e jovens.
O novo Jardim-de-Infância de Reguengos de
Monsaraz, já ao serviço de 125 crianças, é inaugurado na
data em que comemoramos o centenário da implantação
da República, dia 5 de Outubro, e constitui-se como um
primeiro passo concreto no caminho de modernização do
parque escolar da nossa Cidade.
O Polidesportivo Coberto da EB1 passará, igualmente,
a ser utilizado nos próximos dias pelas 300 crianças desta
escola.
Apresentamos neste InfoRM alguns “momentos” do
Monsaraz Museu Aberto 2010 e da Exporeg 2010, eventos
de sucesso que tão bem divulgaram o Concelho de
Reguengos de Monsaraz.
Para terminar, uma palavra de destaque para as
“Bodas de Diamante” comemoradas pelos nossos
Bombeiros Voluntários, no passado dia 25 de Agosto. O
programa das Comemorações prevê que, no próximo dia
10 de Outubro, o Município de Reguengos de Monsaraz se
associe de forma bem clara na merecida homenagem aos
nossos Soldados da Paz, dedicando-lhes um monumento
que se irá constituir no maior monumento de Portugal de
homenagem aos Bombeiros Voluntários. Irá igualmente
ser lançada a Obra “Corpo de Salvação Pública 75 anos”,
um trabalho de equipa realizado pelo saudoso António
Marcelino, pelo Dr. Duarte Galhós e pelo Professor Ilídio
Tavares.
Um abraço amigo!

Informação Municipal | Outubro 2010

3

informação municipal

CÂMARA MUNICIPAL

nfoRM

Actividade Municipal

Investimento de 11,2 milhões de euros

Município tem mais seis projectos com
parecer favorável

Futuras Instalações

Desporto XXI

Biblioteca

Palácio Rojão
Biblioteca Municipal
Reguengos de Monsaraz

Ciclovia

âmbito da estratégia preconizada
no

Pr o g r a m a Te r r i t o r i a l

de

Desenvolvimento do Alentejo

A

4

C o m u n i d a d e

“Ciclovia da Cidade de Reguengos

Central. José Calixto, presidente da

do

de Monsaraz”, “Biblioteca Municipal

Câmara Municipal de Reguengos de

Central

de Reguengos de Monsaraz”,

Monsaraz afirma que “todas estas

(CIMAC) aprovou seis candidaturas

“Desporto

1”,

candidaturas são muito importantes

apresentadas pelo Município de

“Elaboração do Plano Municipal de

para o desenvolvimento sustentável

Reguengos

Emergência de Protecção Civil do

do concelho pois incidem em áreas

correspondentes a um investimento

Mu n i c í p i o

como as vias de comunicação e

global de 11,2 milhões de euros,

Monsaraz”, ligações rodoviárias

novas acessibilidades, a Protecção

com financiamento de 80 por cento

entre S. Marcos do Campo e o

Civil, infra-estruturas desportivas e

Intermunicipal
Alentejo

de

Monsaraz,

XXI

de

–

Fase

Re g u e n g o s

de

por fundos comunitários. O

Roncão d`El Rei e entre Campinho e

culturais, ou seja, são projectos

Conselho Executivo da CIMAC emitiu

Monsaraz. As candidaturas vão ser

imprescindíveis para a melhoria da

parecer favorável aos projectos

submetidas ao INALENTEJO no

qualidade de vida dos munícipes”.
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Actividade Municipal

Investimento superior a um milhão de euros vai ser candidatado a fundos comunitários

Parque desportivo vai impulsionar actividades
desportivas de manutenção para todas as idades

O

Município de Reguengos

dia 3 de Setembro e a obra demorará

de Monsaraz vai avançar

um ano a ser concluída após a

com a construção do

adjudicação.
O circuito de manutenção terá dez

parque desportivo, denominado
Desporto XXI, integrado na zona

estações de exercícios e desen-

desportiva da cidade. Na primeira

volver-se-á em torno de dois grandes

fase, o parque desportivo terá o

lagos, sendo pontuado por uma zona

circuito de manutenção, o poli-

informal de estadia assente numa

desportivo, a zona infanto-juvenil, a

marcada modelação de terreno. No

zona radical, a zona de jogos

local onde se situa o polidesportivo

tradicionais e a área de estacio-

será construída uma zona radical

namento. Um investimento superior

com um parque de skates. Noutra

a um milhão de euros que será

área do parque desportivo será

candidatado aos incentivos comuni-

edificada a zona de estadia, uma

tários no âmbito do Regulamento

zona de jogos tradicionais, o parque

Específico “Equipamentos para a

infantil e uma zona infantil mais

Coesão Local” do Eixo 3 - Conecti-

informal com animais gigantes para

vidade e Articulação Territorial, do

trepar. O parque de estacionamento

INALENTEJO, através do qual são

terá 45 lugares, sete dos quais para

susceptíveis de apoio os equipa-

cidadãos com mobilidade condi-

Ligação à porta da
maratona do futuro
estádio

mentos desportivos de interesse

cionada e, paralelamente, existirá

municipal e intermunicipal. O

parqueamento para bicicletas e um

Estação de
Exercícios

concurso público da empreitada foi

passeio com três metros de largura

publicado no Diário da República no

para acesso pedonal ao espaço.
Numa fase posterior, o Município de

Relevo da Pausa

Reguengos de Monsaraz vai avançar
Circuito de Manutenção

para a construção do estádio e do
espaço multiusos, que integrará um

Caminho Principal
Estacionamento

quiosque, bar e zona de refeições,
sala de conferências com palco para
pequenos concertos e uma zona de

Lago

jogos. A autarquia vai desta forma
reestruturar um espaço muito

Campo Multijogos

utilizado pelos desportistas do
concelho, ciente da importância que
a prática desportiva assume na vida
de cada munícipe e possibilitando
que todos possam usufruir de
estruturas desportivas de qualidade.

Parque Radical

Entrada

Edifício Multiusos
Área Infantil
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Actividade Municipal

Investimento de 1,7 milhões de euros vai beneficiar o turismo no Grande Lago

Nova estrada vai ligar Campinho a Monsaraz

Q

uem quiser deslocar-se
entre Campinho e Monsaraz,
em direcção a Mourão ou a

Espanha, vai ter uma via que
encurta a distância e o tempo de
deslocação, e sem ter de passar por
Reguengos de Monsaraz. A estrada
que visa ligar estas duas localidades
vai ser candidatada aos incentivos
comunitários

no

âmbito

do

Regulamento Específico Mobilidade
Territorial do Eixo 3 - Conectividade
Cm1132 Ligação
Campinho EN256
(CM1129 (Campinho
Sudoeste) / EN 256
(Reguengos Este)

e Articulação Territorial, do
INALENTEJO. Esta obra do Município
de Reguengos de Monsaraz terá
8,8km de extensão e corresponde a
um investimento superior a 1,7
milhões de euros.
A nova estrada vai iniciar-se numa

6

que o trânsito não tenha de

A nova estrada vai beneficiar das
magníficas paisagens do Grande

rotunda a construir na zona terminal

atravessar a aldeia.
Ao nível do traçado, a estrada vai

Lago Alqueva,

do Caminho Municipal (CM) 1129,

ligar

entretanto

inclusive uma ponte sobre a

ao

troço

atravessando

junto a Campinho, e terminará na

desactivado da antiga EN256,

albufeira, constituindo-se como um

Estrada Nacional (EN) 256, seguindo

construindo-se um entroncamento

factor relevante para o desen-

em parte o CM 1132. Esta via vai

de acesso à nova estrada nacional. A

volvimento turístico do concelho.

também envolver a povoação de

obra prevê também que sejam

Campinho, constituindo-se como

suavizadas algumas curvas mais

uma circular exterior, de modo a

acentuadas.
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Actividade Municipal
Investimento de 755 mil euros candidatado aos fundos comunitários

Estrada entre S. Marcos do Campo e a
Herdade do Roncão vai ser requalificada

A

estrada entre S. Marcos
do Campo e a Herdade
do Roncão, local onde

está a ser construído o empreendimento turístico Roncão d`El Rei, vai
ser requalificada pelo Município de
Reguengos de Monsaraz para
promover o desenvolvimento
turístico e beneficiar as populações
das localidades mais próximas. A
“ER 225- Ligação
Catapral / Acesso
Herdade do Roncão”

obra está estimada em cerca de 755
mil euros e vai ser candidatada aos
incentivos comunitários no âmbito
Específico

e nova sinalização na totalidade do

existam boas acessibilidades que

Mobilidade Territorial do Eixo 3 -

troço, a reformulação da inter-

promovam o desenvolvimento

do

Re g u l a m e n t o

Conectividade e Articulação

secção junto à rotunda de S. Marcos

turístico do concelho e do Grande

Territorial, do INALENTEJO.
Esta via, a antiga EN255 entretanto

do Campo e a construção de uma

Lago Alqueva. Com estas estradas,

rotunda nas proximidades da

vão beneficiar igualmente os

desclassificada para estrada

Herdade do Catapral que fará a

empreendimentos

municipal, encontra-se num estado

distribuição do tráfego entre o

projectados para Reguengos de

deficiente de conservação, quer a

Caminho do Roncão e o Caminho do

Monsaraz, nomeadamente o Roncão

nível do pavimento, quer no que se

d`El, já em construção, o Vila Lago

refere à sinalização vertical e

Postoro.
Esta estrada e a futura via de ligação

horizontal. As

intervenções

entre as localidades de Campinho e

Barrocal.

previstas na estrada, com 5,5 km de

Monsaraz são dois troços que o

extensão, incluem a pavimentação

Município vai construir para que

turísticos

Monsaraz e o São Lourenço do
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Reguengosde Monsaraz

Formação para empresários

A Iniciativa Formação para
empresários tem como objectivo
reforçar e desenvolver as
competências dos empresários de
micro e PME's, através da realização
de acções de formação e de
consultoria que vão de encontro às
necessidades das empresas, visando
a melhoria da sua capacidade de
gestão e o aumento da competitividade, modernização e capacidade de inovação.
A Associação Comercial do Distrito
de Évora - ACDE, disponibiliza esta
iniciativa formação para empresários a 25 empresas associadas.
A formação a desenvolver está
dividida em duas partes:
- Competências em Gestão - nível
base, destinado a empresários que
apresentem necessidades de
aquisição de competências de nível
base;
- Competências em Gestão - nível
avançado, dirigida a empresários
que sejam detentores de, no
mínimo, habilitações correspon-

8
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dente ao nível secundário de
educação.
Tipologia de formação
"Competências em gestão - nível
base":
Duração Total 125horas (num
período máximo de 8 meses)
- 75 horas destinadas a formação
teórico-prática, cujos conteúdos
estão relacionados com liderança e
organização do trabalho, estratégia
e instrumentos de apoio à gestão (a
qual será ministrada em sala de
formação);
-25 horas de aconselhamento/consultoria individual,
directo e personalizado, assegurado
por um consultor (onde o consultor
juntamente com o empresário
elaboram o Plano Estratégico de
Desenvolvimento (PED), com o
objectivo de orientar o empresário
no desenvolvimento das suas
competências, com vista a
contribuir para a melhoria dos
processos de gestão).
A conclusão, com aproveitamento, da formação confere o
direito à emissão de um certificado
de formação.
Tipologia de formação
"Competências em gestão - nível
avançado":
Duração Total 125horas (num
período máximo de 8meses)
- 75 horas destinadas a formação
teórico-prática, cujos conteúdos
estão relacionados com liderança e
organização do trabalho, estratégia
e instrumentos de apoio à gestão
(ministrada pela Universidade de
Évora);
-50 horas de aconselhamento
individual, directo e personalizado,
assegurado por um consultor
juntamente com o empresário

elaboram o Plano Estratégico de
Desenvolvimento (PED), com o
objectivo de orientar o empresário
no desenvolvimento das suas
competências, com vista a
contribuir para a melhoria dos
processos de gestão).
A tipologia de formação
"Competências em gestão - nível
avançado" é reconhecida pelos
estabelecimentos de ensino
superior, no quadro do Sistema
Europeu de Acumulação e
Transferências de Créditos (ECTS).
A conclusão, com aproveitamento, da formação confere o
direito à emissão de um certificado
de formação e a atribuição de 6
(seis) créditos para o prosseguimento de estudos ao nível do
ensino superior.
"Comparticipação dos empresários nos custos da formação"
-A frequência da formação
"Competências de gestão - nível
base" tem um valor de inscrição no
valor de 250€ que serão
reembolsados quando o empresário
conclua a formação com aproveitamento.
- A frequência da formação
"Competências de gestão - nível
avançado" tem um valor de inscrição
no valor de 250€ sem direito a
reembolso.

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

Reguengos de Monsaraz

Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial 2011

Lançados em 2005 pela Comissão
Europeia, os Prémios Europeus de
Iniciativa Empresarial (European
Enterprise Awards EEA) têm por
objectivo identificar e reconhecer
melhores práticas de iniciativa
empresarial, que contribuam para o
desenvolvimento das Regiões em
toda a Europa.
O concurso enfatiza o papel do
sector público a nível local, regional
e nacional na criação de ambiente
adequado às empresas e ao seu
desenvolvimento, através de
projectos específicos.
Os Prémios Europeus de Iniciativa
Empresarial 2011 integram cinco
categorias, alinhadas com as
prioridades da estratégia Europa
2020 para o crescimento económico
e a prosperidade na União Europeia:
- Pr o m o ç ã o d o e s p í r i t o
empresarial, reconhece acções e
iniciativas a nível nacional, regional
e local, que promovam o espírito
empresarial entre os jovens e
mulheres;
- Investimento em qualificações,
reconhece iniciativas que melhorem
as competências empresariais,
profissionais, técnicas e de gestão,
a nível regional e local;
- Desenvolvimento do ambiente
empresarial, reconhece políticas
inovadoras e nível regional ou local,
que promovam a criação e
desenvolvimento empresarial,
simplifiquem os procedimentos
administrativos e legislativos das
empresas e implementem o

princípio “Pensar primeiro em
pequena escala” para as pequenas e
médias empresas;
- Apoio á internacionalização do
negócio, reconhece políticas para
incentivar as empresas, particularmente, as pequenas e médias
empresas, a beneficiarem mais das
oportunidades oferecidas pelos
mercados europeus e internacionais;
- Prémio iniciativa empresarial
responsável e inclusiva, reconhece
iniciativas regionais ou locais que
promovam a responsabilidade social
das empresas e práticas
empresariais sustentáveis no
domínio social e/ou ambiental. Esta
categoria reconhece igualmente as
acções destinadas a promover a
iniciativa empresarial entre os
grupos desfavorecidos, tais como os
desempregados, as pessoas com
deficiência ou as minorias étnicas.
Podem candidatar-se entidades
públicas na UE, Turquia e Sérvia,
considerando-se elegíveis entidades
públicas locais e regionais, cidades,
municípios, regiões e comunidades,
bem como parcerias públicoprivadas, programas educacionais e
organizações empresariais. Embora
seja dada particular ênfase às
iniciativas locais e regionais, as
iniciativas nacionais também serão
aceites nas categorias “Promoção
do espírito empresarial” e “Apoio à
internacionalização do negócio”.
As parcerias público-privadas
pressupõem um acordo financeiro,
através do qual o agente privado é
responsável pela execução de uma
política concebida pela entidade
pública; um acordo entre um agente
privado e a entidade pública, em
que o agente privado é envolvido
(em virtude das suas competências,
conhecimentos e recursos) no
processo de definição de políticas;
um apoio explícito, não
necessariamente de natureza

financeira, que a entidade pública
fornece ao agente privado no
quadro de um projecto especifico.
Para efeitos dos Prémios Europeus,
este apoio tem de ser explícito.
À fase europeia são também
aceites candidaturas conjuntas de
vários países relativas a iniciativas
transfronteiriças, desde que
apoiadas pelo conjunto de países
envolvidos.
O Processo de Selecção inclui duas
fases de qualificação a 1.ª, selecção
a nível nacional e uma 2.ª fase de
selecção a nível europeu.
Apenas os candidatos que
participam na 1.ª fase (nacional) e
que sejam seleccionados pelo Júri
Nacional, podem ser considerados
para a 2.ª Fase - competição
europeia.
As candidaturas devem ser
enviadas ao IAPMEI, entidade de
contacto nacional, até 19 de
Outubro de 2010, em formulário
próprio, via e-mail e por correio
(comprovativo do selo dos correios
sugere-se envio registado e com
aviso de recepção).
Os documentos devem ser
enviados também via e-mail para:
premioseuropeus@iapmei.pt.
O formulário de candidatura, o
manual operacional, bem como
outra informação sobre esta
iniciativa pode ser obtida em
www.premioseuropeus.iapmei.pt.

IAPMEI
Estrada do Paço do Lumiar,
Campus do Lumiar, Edifício A
1649-038 Lisboa
Tel. (+351) 213 836 160 / 62 /81
Fax. (+351) 213 836 255

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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Desenvolvimento Económico

18.ª Exposição de Actividades Económicas

A

Exporeg - 18ª Exposição de Actividades Económicas de Reguengos de Monsaraz, que decorreu entre 12 e 15 de
Agosto no Parque de Feiras e Exposições da cidade, teve mais de 40 mil visitantes, de acordo com as estimativas do
Município de Reguengos de Monsaraz. O sucesso desta edição da Exporeg, que foi inaugurada pelo Ministro da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, António Serrano, foi registado através da quantidade de pessoas que
encheram diariamente o recinto do evento e pelo número de negócios efectuados pelas mais de 80 empresas e
empresários que participaram na exposição.
As largadas de toiros nocturnas foram uma das principais atracções da Exporeg e juntaram muitos milhares de pessoas
num novo espaço adequado para este tipo de eventos ligados ao mundo do toiro e do cavalo, com bares e animação ao
longo das madrugadas. A Praça de Toiros de Reguengos de Monsaraz recebeu a tradicional Corrida de Toiros com um
Concurso de Ganadarias Ibéricas.

10
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CÂMARA MUNICIPAL

Desenvolvimento Económico

Agosto

Inauguração

Jorge Fernando

Lírios do Campo

Informação Municipal | Outubro 2010
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Desenvolvimento Económico

Agosto

Concurso de Saltos Nacional - B

Grupo Coral de Perolivas

Serafim

12
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CÂMARA MUNICIPAL

Desenvolvimento Económico

14 Agosto
Concurso Regional

Rafeiro do Alentejo

BTT ao Luar

Mário Moita

15

Agosto

Passeio de Canoa
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Obras Municipais

Largo na zona mais antiga da cidade tem inscrito poema de Manuel Sérgio

Largo do Castelo abre ao público após obras
de requalificação paisagística

D

epois da realização de

ambientais, foi decidido manter as

Sérgio, que reside numa habitação

obras de requalificação

rochas e criar duas zonas de estadia,

confinante a este largo, que

paisagística, o Município

uma mais exposta e de contem-

compusesse algo que traduzisse a

de Reguengos de Monsaraz colocou

plação da envolvente, e outra mais

história deste lugar. O poema que

ao dispor da população o Largo do

reservada e pensada para o convívio

resultou do pedido da autarquia

Castelo. Os trabalhos executados

entre vizinhos.
Para justificar e interpretar a

está inscrito no largo.

neste espaço situado na zona mais
antiga de Reguengos de Monsaraz

intervenção no Largo do Castelo, o

integraram ainda o alargamento do

Município de Reguengos de Mon-

beco de carácter pedonal que fica

saraz solicitou ao poeta Manuel

junto ao largo. No local agora
designado Largo do Castelo existem
rochas que antes da intervenção da
autarquia estavam tapadas por uma
casa. Após a demolição da habitação
outrora construída sobre os
imponentes 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

14
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Uma
vergonha...
Poucas semanas após a abertura ao público do Largo do Castelo, registaramse actos de vandalismo que tiveram como consequência a deterioração do
mobiliário urbano e do poema de Manuel Sérgio. A autarquia apresentou
queixa junto das autoridades para que sejam identificados e
responsabilizados os autores dos actos de vandalismo.
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Obras Municipais

Repavimentação de arruamentos

Urbanização Eira da Luz

Urbanização Eira da Luz

Rua da Panificadora

Rua Dr. Francisco Martins Belo

Bairro António Sérgio

Bairro António Sérgio

Obras de Calcetamento

Parque de estacionamento do Jardim-de-Infância

Avenida António José de Almeida
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Obras Municipais

Requalificação Urbana do Bairro da Aldeia de Cima

Melhoramentos no Parque de Feiras e Exposições

Parque feiras

Melhoramentos diversos no Parque Escolar

EB1 de Reguengos de Monsaraz

16
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Obras Municipais

Outras obras municipais

Pintura do Chafariz

Pintura do Parque de Feiras e Exposições

Pintura da Santa Casa da Misericórdia em Monsaraz

Pintura da Igreja de N.ª Sr.ª da Lagoa em Monsaraz

Pintura da Casa da Universidade de Évora em Monsaraz

Recuperação da Iluminação do Centro de Saúde

Recuperação da Iluminação das Piscinas Municipais

Obras de manutenção nas instalações da Guarda Nacional Republicana

Pintura do Chafariz da Rua dos Mendes

Informação Municipal | Outubro 2010
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Acção Social

Acções decorreram em parceria com a GNR em todas as freguesias rurais

Idosos recebem informação contra burlas,
roubos e violência
os cuidados a ter quando vivem
sozinhos, bem como prevenir a
ocorrência de burlas, roubos ou
casos de violência. As sessões
pretenderam dar a conhecer as
precauções que devem ter perante
tentativas de roubo ou burla,
situações que resultam muitas vezes
em agressões violentas, sobretudo
quando ocorrem em montes ou com
idosos que vivam mais isolados.
Estas acções de sensibilização
estiveram

abertas

a

toda

a

comunidade e realizaram-se na
totalidade das freguesias rurais dos

O

combate às burlas,

Programa Nacional do Ano Europeu

dois municípios. No concelho de

roubos e casos de

de Combate à Pobreza e à Exclusão

Reguengos de Monsaraz decorreram na

violência, especial-

Social, em parceria com as juntas de

Sociedade Harmonia Sanmarquense,

mente junto da população idosa,

freguesia destes concelhos e a

no Centro Cultural de Outeiro, no

motivou os municípios de Reguengos

Guarda Nacional Republicana. O

Espaço Cultural de Campinho e na

de Monsaraz e de Mourão para a

Projecto “Inclusão PMR” é liderado

Comissão Social de Santo António do

organização

pelo Município de Reguengos de

Baldio. No concelho de Mourão as

de

acções

de

sensibilização subordinadas ao tema

Monsaraz e está a ser desenvolvido

acções realizaram-se na Casa do Povo

“Combate às Burlas”. Estas acções

em conjunto com as autarquias de

da Granja, no Pavilhão Multiusos da

decorreram durante o mês de

Luz e no Cineteatro de Mourão.

Setembro no âmbito do Projecto

Portel e Mourão.
A iniciativa teve como objectivo

“Inclusão PMR”, aprovado pelo

sensibilizar a população idosa para

Temáticas visam transmitir conhecimentos às famílias com filhos em idade escolar

Sessões de esclarecimento ajudam pais a
compreender problemas que podem afectar
os filhos

O

18

Município de Reguengos

Vertical de Escolas de Reguengos de

Terrores Nocturnos", "Perturbações

de

Monsaraz. Integradas no âmbito do

do Comportamento Alimentar",
"Bullying", "Métodos e Hábitos de

Monsaraz

tem

organizado ao longo do

projecto “Ajudar a Crescer”, nestas

ano sessões de esclarecimento

sessões realizadas no Gabinete de

Estudo"

direccionadas

Acção Social foram abordados temas

Adolescência".

para

pais

e

encarregados de educação de alunos

como "Os medos”, "Alimentação

que frequentam o Agrupamento

Saudável", "Dormir bem, Enurese e

Informação Municipal|Outubro 2010
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Acção Social
Autarquia implementa programa neste ano lectivo

Regime de Fruta Escolar vai abranger cerca
de 500 crianças

O

Regime de Fruta Escolar

parceria com o Centro de Saúde no

epidemia. Com efeito, no conjunto

vai ser implementado

âmbito da saúde escolar (nutrição,

dos países europeus, o crescimento

pelo

Município

de

Reguengos de Monsaraz durante este

da

anual do número de crianças com

obesidade, entre outros). Em

excesso de peso é de 1,2 milhões, das

higiene

oral,

prevenção

ano lectivo. A medida vai abranger

paralelo à implementação do

quais 300 mil são consideradas

cerca de 500 alunos dos oito

programa serão promovidas medidas

obesas. A Organização Mundial de

estabelecimentos de ensino do 1.º

de acompanhamento que visam a

Saúde recomenda a ingestão diária

ciclo do ensino básico do concelho.

dinamização

de 400 gramas de fruta e hortícolas

de

actividades

Este regime está associado aos

pedagógicas associadas à educação

por pessoa, no entanto, a maioria dos

lanches saudáveis (substituindo os

europeus não consome quantidades

bolos e bolachas) e visa a distribuição

alimentar.
Entre as vantagens do programa

suficientes, sendo particularmente

de frutas e produtos hortícolas nas

proposto pela Comissão Europeia de

evidente este deficiente consumo

escolas duas vezes por semana,

distribuição, a título gratuito, de

entre os mais novos. Estima-se que

promovendo-se o importante papel

frutas e produtos hortícolas às

no conjunto dos 25 países da União

dieta

crianças nas escolas, destaca-se

Europeia existam 22 milhões de

alimentar e na criação de hábitos de

também a possibilidade de contribuir

crianças com excesso de peso, das

que

desempenham

na

que

de forma positiva para a valorização

quais 5,1 milhões são já consideradas

contribuam para o combate à

das produções e dos mercados locais

obesas.

obesidade e a outras doenças. Assim,

e, deste modo, potenciar o aumento

alimentação

saudáveis

a autarquia vai assinar um protocolo

da divulgação e do consumo dos

de colaboração e constituir uma

produtos nacionais.
O aumento da obesidade infantil

equipa

de

trabalho

com

o

Agrupamento de Escolas e criar uma

pode já ser descrito como uma

Informação Municipal | Outubro 2010

19

informação municipal

CÂMARA MUNICIPAL

nfoRM

Ambiente e Qualidade de Vida

Investimento de 125 mil euros

Nova varredora mecânica vai beneficiar
limpeza dos espaços públicos

+

Ambiente

Colocação de Fixadores em
contentores de Resíduos Sólidos
Urbanos

U

ma nova varredora

filtragem para retenção de poeiras,

mecânica urbana já

permitindo reter poeiras de pequenas

está ao serviço da

dimensões e melhorar assim a

Seja Amigo do
Ambiente
Colabore

autarquia para tornar mais eficiente

operação de varredura. Outra das

a limpeza dos espaços públicos. Um

principais características é a sua

investimento de 125 mil euros

capacidade útil devido ao contentor

efectuado pelo Município de
Reguengos de Monsaraz que é de

em inox de cinco metros cúbicos.
A varredora possui igualmente uma

grande utilidade na limpeza da

pistola de água para lavagens, bem

produzidos pelo seu animal

cidade e de todas as localidades do

como um mangote de aspiração e

doméstico.

concelho.
Esta nova varredora possui um sistema

as funções de varredura com lavagens

3. Em viagem, não deite lixo pela

combinado de aspiração/varredura

manuais em determinados locais.

janela da sua viatura.

1. Não deite o lixo para o chão,
devendo utilizar sempre as
papeleiras disponíveis.
2. Proceda à remoção dos dejectos

acessórios que permitem completar

mecânica com uma capacidade de

4. Afixe cartazes apenas nos locais

aspiração de cinco mil metros cúbicos

definidos e autorizados para o

por hora e possui um sistema de

efeito.

Rubricas e Dicas
Utilização racional de energia: climatização
- Tenha em atenção que os aparelhos de climatização são grandes
consumidores de energia, mas os consumos são diferentes consoante o
tipo de aparelho. Se ainda não dá atenção ao consumo destes
equipamentos, comece a dar e verá que vale a pena!
- Adquira aparelhos de climatização que lhe permitam regular a
temperatura e tire vantagem desta regulação.
- Quando utilizar aparelhos de aquecimento e climatização, não
desperdice energia. Feche janelas e portas!
Consulte “Rubricas e Dicas” em www.cm-reguengos-monsaraz.pt

20
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Ambiente e Qualidade de Vida
Trajecto terá extensão de seis quilómetros

Ciclovia vai promover melhor ambiente e
qualidade de vida

S

eis quilómetros de vias

A autarquia pretende criar esta

vias cicláveis que permitem usufruir

cicláveis e pedonais com

ciclovia na cidade para promover

e dar a conhecer a cidade e a sua

mais

história e que vão funcionar como

abraçar a cidade numa cintura

ecológicos

sustentáveis,

formas alternativas, cada vez mais

externa com início junto à rotunda

beneficiando o ambiente e a saúde

necessárias, de deslocação”. O
autarca adianta ainda que “esta

perfis distintos que vão

meios

de

deslocação
e

da saída para Évora (EN 256) e fim na

da população. A construção da

zona desportiva próximo da rotunda

ciclovia visa também incentivar a

primeira fase do projecto é parte

para o Alandroal (ER 255) vão ser

prática desportiva e o uso de

integrante

construídos pelo Município de

veículos não poluentes ao longo de

abrangente, composto de uma

de

outro

mais

Reguengos de Monsaraz. A área de

todo o ano, uma vez que o percurso

segunda fase, que irá ligar até ao

intervenção definida para a ciclovia

serve equipamentos escolares e

centro da cidade os percursos que

é composta pelo eixo constituído

desportivos.
José Calixto, presidente da Câmara

permitindo que qualquer pessoa

pela Rua Dr.ª Maria Jacinto

ser

executados,

Mu n icipa l

de

possa chegar, conhecer e deslocar-se

Carvalho, EN 256 e circular à cidade

Monsaraz, afirma que “com a

em Reguengos de Monsaraz de forma

de Reguengos de Monsaraz. A obra

ciclovia, a autarquia pretende

rápida e prática”.

vai ser candidatada aos incentivos

também criar uma alternativa de

no

Regulamento

Re gu e n gos

vão

Machado, Rua José Maria de

comunitários

de

agora

do

lazer, recreio e fruição turística,

Específico

fundada nas características únicas

âmbito

“Mobilidade Territorial” do Eixo 2 do

do meio urbano e rural adjacente e

INALENTEJO.

da qual fazem parte um conjunto de
Informação Municipal | Outubro 2010
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Sociedade

USF Remo abrange cerca de 16 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde

Nova Unidade de Saúde Familiar para
Reguengos de Monsaraz e Mourão

N

o dia 20 de Julho o

assim a vigilância da saúde, da

Familiar é um momento importante

Secretário de Estado

prevenção e do tratamento da

para o Sistema Nacional de Saúde no

Adjunto e da Saúde,

doença.
Carlos Costa, na qualidade de

Concelho de Reguengos de Monsaraz

Manuel Pizarro, inaugurou a nova
Unidade de Saúde Familiar de

Coordenador da USF Remo salienta

todos os técnicos de saúde e

Reguengos de Monsaraz e de Mourão

que esta nova unidade “permite

restantes colaboradores que a

(USF Remo), abrangendo cerca de 16

uma perspectiva mais abrangente

passam a integrar, no sentido de

mil utentes. Instalada nos centros de

das

mais

ajudarem a melhorar a qualidade de

saúde de Reguengos de Monsaraz e

adequado planeamento e uma

vida e o nível da nossa rede de

de Mourão, a USF Remo disponibiliza

melhor rentabilização dos recursos

cuidados primários de saúde”. O

à população de ambos os concelhos

humanos”. Ainda segundo o

autarca reforçou ainda que “no

um conjunto de serviços como a

responsável, estes factores vão

Concelho de Reguengos de Monsaraz

saúde de adultos, saúde infantil,

“constituir uma mais-valia e

estamos habituados a contar nos

saúde materna, planeamento

proporcionar franca melhoria na

momentos mais difíceis com

familiar, rastreios, apoio domici-

acessibilidade, na continuidade dos

médicos e enfermeiros muito

liário e Plano Nacional de Vacinação.

cuidados, na sua eficiência, com

dedicados e amigos e a USF REMO só

Conta para isso com uma equipa

ênfase nos grupos de risco em

me faz acreditar que essa dedicação

multidisciplinar constituída por nove

particular e na população em

será ainda mais reforçada no

médicos, 10 enfermeiros e nove

geral”.
Por sua vez, José Calixto, Presidente

futuro”.

assistentes técnicos para prestarem
cuidados de saúde de forma
personalizada, com autonomia e coresponsabilidade, promovendo

22
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da Câmara Municipal de Reguengos
de Monsaraz, referiu que “o
lançamento da Unidade de Saúde

informação municipal

CÂMARA MUNICIPAL

nfoRM

Sociedade
Construção e requalificação de três extensões de saúde

Extensões de saúde modernas para melhor
qualidade nos cuidados de saúde

O

acordo que formaliza a
candidatura ao FEDER
para a construção da

Extensão de Saúde de Santo António
do Baldio e da Extensão de Saúde de
S.
São Marcos do Campo

Marcos

do

Campo,

a

requalificação da Extensão de Saúde
de Monsaraz e a aquisição do
respectivo equipamento para cada
uma das extensões foi assinado no
dia 23 de Junho entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e a
Administração Regional de Saúde do
Alentejo. A candidatura será
apresentada pela autarquia e
enquadrada

no

Eixo

3-

Conectividade e Articulação
Te r r i t o r i a l
INALENTEJO

no

financiamento
Santo António do Baldio

âmbito

2007/2013.
através

do
O
da

contribuição comunitária terá uma
taxa máxima de 70 por cento,
assegurando a autarquia o restante
investimento. O principal objectivo
desta candidatura é a conjugação de
esforços que permitam a melhor
opção técnica para promover
melhorias significativas ao acesso e
à qualidade dos cuidados de saúde.
Com a modernização das extensões
de saúde do concelho, a autarquia
proporcionará melhores condições
de trabalho aos profissionais de
saúde, que naturalmente se
reflectirão numa maior satisfação

Monsaraz

dos munícipes.
Informação Municipal | Outubro 2010
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Juventude e Desporto

Reguengos de Monsaraz recebeu mais de 300 nadadores

Participação recorde no Campeonato Nacional
Masters
(Barcelona'92 e Atlanta'96), o
campeão do mundo de masters
Pedro Silva (Perth'08) e os campeões
europeus Isabel Figueira e Jorge
Viegas Faria (Cádis'09). O Leixões
venceu a competição, com o
segundo lugar do pódio a ser
ocupado pela Académica e o
terceiro pelo Belenenses. No sector
masculino a Académica foi mais
forte, ficando o Galitos na segunda
posição e o Leixões na terceira. Em
femininos, o Leixões voltou a
vencer, seguindo-se a Académica e o

O

Campeonato

masculinos e 110 femininos) em

Nacional Masters/Open

representação de 41 clubes,

de Verão 2010 de

incluindo três estrangeiros: dois

natação realizou-se nos dias 3 e 4 de

espanhóis e um francês. A prova

Julho no complexo de piscinas

juntou nadadores entre os 25 e os 85

XII

municipais de Reguengos de

anos, com destaque para os dois ex-

Monsaraz com a participação

olímpicos António Bessone Basto

recorde de 303 nadadores (193

(Tóquio'64) e Miguel Cabrita

Belenenses.
O XII Campeonato Nacional
Masters/Open de Verão 2010 foi
organizado

pela

Federação

Portuguesa de Natação, Associação
de Natação do Sul e Município de
Reguengos de Monsaraz.

Município organizou Férias Divertidas

Crianças desenvolveram actividades sobre a
Implantação da República

O

Município

de

Reguengos de Monsaraz
organizou entre os dias

21 de Junho e 30 de Julho as Férias
Divertidas. O tema deste ano foi a
Implantação da República, tendo
decorrido actividades de dança,
expressão dramática, expressão
plástica, escrita criativa, culinária,
desporto, informática e jogos nas
piscinas municipais. Ao longo das
seis semanas em que decorreram as
Férias Divertidas participaram mais
de duas centenas de crianças.

24
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Juventude e Desporto
Ciclistas disputaram última etapa num circuito no concelho

Vitória na Volta a Portugal do Futuro decidida
em Reguengos de Monsaraz

A

lexander Ryabkin (Caja

ciclistas do escalão Sub 23

ciclismo

Rural) venceu a 18ª Volta

disputaram uma etapa no concelho

quilómetros durante seis dias. Na

percorreram

650

a Portugal do Futuro,

de Reguengos de Monsaraz, que

competição participaram nove

após o circuito de Reguengos de

desta vez incluía um Prémio de

equipas portuguesas (Palmeiras

Monsaraz que decorreu no dia 25 de

Terceira Categoria em Monsaraz e

Resort

Julho. Na etapa de 90,4 km, com

uma Meta Volante em S. Pedro do

Mortágua/Basi, Maia/Bike Team,
Aluvia/Valongo, Liberty Seguros/SM

Tavira, Crédito Agrícola,

partida e chegada junto às Piscinas

Corval. A 18ª Volta a Portugal do

Municipais da cidade e que incluía

Futuro iniciou-se no dia 20 de Julho

Feira, ASC/Vitória/RTL, Gondomar

três passagens por Monsaraz,

com um prólogo disputado no

Coração de Ouro e Cartaxo Capital

Telheiro e S. Pedro do Corval, o mais

Velódromo Nacional de Sangalhos,

do Vinho/CCJM Nicolau) e duas

forte foi Fábio Silvestre (Liberty

prosseguindo nos dias seguintes com

espanholas (Caja Rural e CC Spol-

Seguros/SM Feira), que se impôs ao

as etapas em linha Anadia/Águeda,

Caja Nova). A prova foi organizada

sprint. Na classificação geral, o

Águeda/Pombal, Porto de Mós/Alto

pela PAD/Lagos Sports e teve o apoio

russo Ryabkin suplantou Joni

de Montejunto, Rio Maior/Redondo

do Município de Reguengos de

Brandão (Liberty Seguros/SM Feira).

e por fim o circuito em Reguengos de

Monsaraz.

Pelo quarto ano consecutivo, os

Monsaraz. As jovens promessas do
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Juventude e Desporto

Bandas rock e dj`s animaram as noites

Festival Reguengos Jovem com muita música
e desporto

B

andas rock, dj`s e muitas
actividades desportivas

Dharma

preencheram o fim-de-

semana dos jovens que participaram
no Festival Reguengos Jovem, que
decorreu entre os dias 17 e 19 de
Setembro, nas imediações do
Grande Lago Alqueva, em Campinho.
Destinado a um público-alvo entre os
16 e os 30 anos, os jovens puderam
adquirir um passe especial para os
três dias que incluía o campismo,
todas as refeições e a participação
nas actividades.
Organizado pelo Município de
Reguengos de Monsaraz, Junta de
Freguesia de Campinho e Associação
Gente Nova no âmbito do Plano de
Acção da Rede Social do Concelho de
Reguengos de Monsaraz, o primeiro

Black Karma

dia do Festival Reguengos Jovem
teve as actuações das bandas do
concelho Black Karma e Dharma.
Black Karma é a mais recente banda
que se formou em Reguengos de
Monsaraz e o seu repertório baseiase em covers das músicas de maior
sucesso dos principais artistas e
grupos nacionais e internacionais. A
banda de rock alternativo Dharma
nasceu em 2008 e nos seus concertos
tocam exclusivamente temas
originais. A noite de abertura

26

encerrou com a actuação do Dj

Gente Nova. Os participantes

Ataque, de Portel, e Electric Super

Cobra 7 que animou os jovens ao

puderam também desfrutar de

Sex, do Barreiro, que tocaram covers

longo da madrugada.
O Festival Reguengos Jovem teve um

passeios de barco à vela e windsurf

dos grandes sucessos musicais

no Grande Lago Alqueva, gincana,

portugueses e estrangeiros. A fechar,

vasto programa para todos os

paramotores e ultraleves, assim

o Dj Malasiano animou os mais

participantes com actividades na

como

resistentes até quase de manhã.
O último dia do Festival Reguengos

assistir

a

acções

de

água, no ar e em terra. No segundo

sensibilização da Unidade Móvel

dia realizou-se um workshop sobre

“Cuida-te”, do IPJ, com uma equipa

Jovem iniciou-se com um passeio de

associativismo e voluntariado a

técnica especializada na área da

btt e jogos de mesa e terminou com

cargo do Instituto Português da

saúde juvenil. A noite foi preenchida

um almoço de confraternização para

Juventude (IPJ) e da Associação

com as actuações das bandas Trio de

todos os participantes.
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Opinião dos jovens
“Quero dizer-vos que todo o trabalho feito para este fim-de-semana valeu a pena pela adesão e participação de todos os jovens que estiveram
presentes, e que é por eles e para eles que mostramos o nosso interesse e a nossa vontade em fazermos mais iniciativas deste género”.
Associação Gente Nova de Campinho
“Considerado por todos os elementos do grupo “Palácio do Olhico”, o acampamento Reguengos Jovem tornou-se numa aventura inesquecível do
ponto de vista da socialização entre os jovens participantes e da diversão que estava sempre presente em qualquer ambiente dentro do
acampamento”.
Viva o palácio do olhico!!!
“Toda a organização, incluindo as refeições, nos surpreendeu pela positiva. Com um preço acessível, passámos um fim-de-semana diferente e
muito divertido. Esperamos mais iniciativas destas”.
Andreia Martins, Ana Martins, Verónica Freire, Daniela Lopes, Daniela Cunha, Sandra Rosado, Leonor Gouveia, Joana Vieira, Ana Correia
“Devia haver mais publicidade do evento, para aderir mais pessoal. Gostámos muito dos almoços e dos senhores e das senhoras. Ah, e também
gostámos da palestra, mas estávamos um pouco em baixo. Até para o ano ou até para o mês que vem! Façam mais vezes!”
Grupo Azul
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5ª Gala do Desporto

Campeões do desporto distrital vão ser
homenageados em Reguengos de Monsaraz

A

28

5ª Gala do Desporto vai

Em cada uma das quatro edições

campeonatos ou torneios de nível

decorrer no dia 20 de

anteriores foram homenageados

nacional ou internacional na época

Novembro em Reguengos

cerca de 100 desportistas que se

de 2008/2009, com confirmação da

de Monsaraz. O programa do evento

distinguiram em campeonatos e

classificação pela respectiva

inicia-se às 21h, integrando várias

torneios de nível nacional e

federação desportiva. É igualmente

homenagens e actuações musicais,

internacional, independentemente

merecedor de homenagem ter

seguindo-se a partir da meia-noite

do sector desportivo em que estas

integrado a selecção nacional nesta

um convívio com todos os atletas.
A Gala do Desporto tem como

provas se desenvolveram.
A selecção dos desportistas a

época ou ter participado em
competições internacionais ao mais

objectivo a valorização da prestação

homenagear vai fazer-se junto de

alto nível, como campeonatos

desportiva dos campeões que no

todos os municípios do distrito de

europeus, mundiais, olímpicos ou

decorrer da época projectaram de

Évora, federações nacionais e

forma meritória o desporto da

associações

paraolímpicos.
Atendendo ao espírito simbólico que

de

modalidades

região, contribuindo para o

desportivas regionais, Federação

a homenagem assume, enquanto

desenvolvimento desportivo dos

Portuguesa de Desporto para

gesto público de agradecimento aos

seus concelhos e do distrito de

Deficientes, Gabinete Coordenador

desportistas, foi constituída uma

Évora. Assim, serão laureados pela

do Desporto Escolar e Federação

comissão que tem por objectivo

Comunidade Intermunicipal do

Académica do Desporto Univer-

analisar os currículos dos candidatos

Alentejo Central os desportistas das

à homenagem, enviados pelas várias

mais diversas modalidades que

sitário.
Para poderem ser homenageados, os

alcançaram posições cimeiras no

desportistas deverão ter nascido ou

desporto nacional, associando-se a

representar um clube, colecti-

este evento os municípios que lhes

vidade, associação, escola ou

vão prestar a merecida homenagem

universidade em qualquer dos

pública pela sua projecção no

concelhos do distrito de Évora e

mundo do desporto.

obtido um lugar no pódio em
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Músicas do Mundo, Flamenco e Folk

Concelho de Reguengos de Monsaraz
participou no Festival Sete Sóis Sete Luas

Korrontzi

O

Município de Reguengos

sem esquecer a influência do

Sete Sóis Sete Luas. Teté e Sara

de Monsaraz integrou o

elemento social em cada uma das

Alhinho actuaram no dia 15 de

Festival Sete Sóis Sete

suas criações. No dia 18 de Julho, o

Agosto e apresentaram o seu novo

Luas, promovido por uma rede

Monsaraz Museu Aberto recebeu a

trabalho discográfico “Gerassons”,

cultural de 30 cidades de 10 países

actuação do grupo espanhol

um disco onde se destacam os ritmos

do Mediterrâneo e do mundo

Korrontzi. Este jovem grupo de

característicos das ilhas de Cabo

lusófono (Brasil, Cabo Verde,

música Folk do Pais Basco descobriu a

Ve r d e

Croácia, Espanha, França, Grécia,

antiga tradição do "trikitilari"

Israel, Itália, Marrocos e Portugal). A

(intérprete de acordeão diatónico

coladeiras).
O último espectáculo deste festival

sua programação incidiu no âmbito

chamado

(funaná,

mornas

e

que

do mediterrâneo e do mundo

da música popular contemporânea e

costumava chegar em cima de um

lusófono decorreu no dia 21 de

das

burro todos os domingos à praça

Agosto em S. Pedro do Corval,

participação de grandes figuras da

principal da cidade de Munguia

integrado na Semana da Juventude.

cultura mediterrânica e do mundo

(Vizcaya) e transmitia alegria às

Em palco esteve a espanhola Maria

Honorários os Prémios Nobel Dario Fo

pessoas que saíam da missa.
Durante a Exporeg decorreu

del Mar, uma das cantoras de maior

e José Saramago, que foi home-

também um espectáculo do Festival

de Cádiz.

artes

plásticas,

com

a

lusófono, e teve como Presidentes

" Ko r r o n t z i " ) ,

talento do novo Flamenco da cidade

nageado na sua terra natal.
Este festival teve quatro iniciativas
no concelho de Reguengos de
Monsaraz. No Monsaraz Museu
Aberto, César Molina apresentou
uma instalação ao ar livre com cerca
de 30 grandes esculturas de animais,
realizadas a partir de materiais de
reciclagem. Nascido em Granada
(Espanha), o autor recicla o metal e
utiliza-o como matéria-prima com o
objectivo de interpretar a realidade
de uma maneira lúdica e criativa,

Escultura de César Molina
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Autarquia assinou com o Estado o Auto de Cedência do Palácio Rojão

Futuras Instalações

Biblioteca Municipal vai ser uma realidade!

O

Biblioteca Municipal
Reguengos de Monsaraz

inicial de 15 anos, renováveis por

As obras de adaptação do Palácio

neste edifício seja

acordo entre o Estado e o Município.
O projecto da Biblioteca Municipal

Rojão determinam que no primeiro

instalada a Biblioteca Municipal foi

de Reguengos de Monsaraz prevê um

balcão de atendimento, um espaço

assinado no dia 12 de Agosto pelo

investimento de 1,3 milhões de

de apoio ao átrio, uma sala

Auto de Cedência do
Palácio Rojão para que

piso ficará localizado o átrio com o

de

euros na execução das obras,

polivalente, um bar com esplanada

Monsaraz e pela Direcção-Geral do

informatização, aquisição de livros

exterior sob a arcada, o depósito de

Município

de

Re g u e n g o s

Tesouro e Finanças. A cerimónia

e de mobiliário e já foi candidatado

documentos

decorreu no Auditório do Pavilhão

ao

biblioteca, a zona de recepção e

Re g u l a m e n t o

Específico

para

apoio

da

Multiusos do Parque de Feiras e

“Equipamentos Culturais” do Eixo 3

manutenção e a sala de pessoal. No

Exposições, com a presença do

- Conectividade e Articulação

segundo piso vão ficar a secção de

Director Geral do Tesouro e

Te r r i t o r i a l ,

do

adultos, a secção infantil, a área de

Finanças, Pedro Rodrigues Felício. O

INALENTEJO.
José Calixto, presidente da Câmara

animação infantil, gabinetes de

acordo estipula a utilização do
Palácio Rojão, antigo Palácio dos
Condes de Monsaraz, pelo prazo

Municipal

no

de

âmbito

Re g u e n g o s

Monsaraz, afirma que “a autarquia
vai

transformar

um

meados do século XIX e
que está em estado de
degradação num imóvel
moderno que satisfaça
toda a população, que
sempre teve fortes hábitos
de leitura, e no qual será
colocado

e

estará

acessível o vasto espólio
bibliográfico pertencente
ao Município”.
Informação Municipal|Outubro 2010

trabalho e sala de reuniões.

de

edifício construído em
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Palácio Rojão

Nova Biblioteca
Há tanto tempo sonhada,
Por todos tão desejada,
Biblioteca irá nascer!...
O palácio do “rojão”
Vai ter a transformação
Para tal acontecer!
Um palácio centenário
Vai ser digno mostruário...
Portal de literatura.
Quanto mais podermos ler...
Mais se enriquece o saber
Nesse tempo que em nós dura!
Gabriel Raminhos
Agosto de 2010
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Ciclo Santiago

Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto

“Lotação Esgotada”
em Monsaraz

“Olhares” em
Monsaraz

A

A

exposição de pintura “Lotação Esgotada”, de
Maria Tereza Grave, esteve patente na Igreja de
Santiago, em Monsaraz, entre os dias 14 de

Agosto e 26 de Setembro. Organizada pelo Município de
Reguengos de Monsaraz, esta exposição integrada no

exposição “Olhares” de Sonja abriu o novo ciclo
de exposições Monsaraz Museu Aberto. A artista
apresenta trabalhos em óleo sobre tela entre os

dias 10 de Setembro e 31 de Outubro na Casa Monsaraz.

Os quadros, subordinados à temática “Chaminés”,

Ciclo Santiago 2010 foi a forma da pintora demonstrar a

poderão ser apreciados de quinta-feira a domingo das

sua aficion aos touros.

10h às 18h.

“Se o mundo fosse bom, o dono morava nele”

Dramaturgia popular apresentada no Auditório

A

peça de teatro “Se o mundo

bonecos e músicos, subvertendo as

figurinos e bonecos de Inês de

fosse bom, o dono morava

unidades de tempo, lugar e acção,

Carvalho. Esta dramaturgia que

deixando soltar-se a imaginação dos

mergulha no universo popular para
falar do desconcerto do mundo é

apresentada no dia 23 de Setembro

espectadores.
“Se o mundo fosse bom, o dono

interpretada por Ana Meira, Alvaro

no Auditório Municipal. Organizado

morava nele” é uma peça escrita a

Corte Real, André Penas e José

pelo Município de Reguengos de

partir de textos de Ariano Suassuna,

Russo.

Monsaraz, este espectáculo de

Januário de Oliveira (Ginu) e Gil

teatro convocou o público a

Vicente, encenada por José Russo e

participar, numa fusão de actores,

Maria Marrafa, com cenografia,

nele”, do CENDREV - Centro

Dramático

de

Évora,

foi
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A

bienal cultural Monsaraz Museu Aberto, que decorreu em Monsaraz entre os dias 9 e 25 de Julho, cativou dezenas
de milhar de pessoas pela qualidade da programação do festival e pelo local impar onde se realizou. O vasto
público que diariamente encheu a vila medieval assistiu a vários espectáculos, com destaque para as actuações de
Rodrigo Leão & Cinema Ensemble, Miguel Gameiro, Carminho e Luís Represas. Pelo palco do festival passaram também os
grupos espanhóis de música Folk Acetre e Korrontzi.
Nesta 19ª edição do Monsaraz Museu Aberto puderam ser apreciadas uma dezena de exposições de artistas como Cesar
Molina (integrada no Festival Sete Sóis Sete Luas), José Manuel Rodrigues, Ricardo Caeiro e Luísa Ferro, mas também
trabalhos dos alunos da Escola Básica do 1º Ciclo de Outeiro, uma mostra das artes e ofícios tradicionais e outra do
artesanato de Reguengos de Monsaraz, uma exposição internacional de artesanato e a apresentação das actividades
desenvolvidas pelo Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz e pelo Grupo de Forcados Amadores de
Monsaraz.
Este ano, o Festival Monsaraz Museu Aberto prolongou-se por mais uma semana para integrar a Festa do Cante nas Terras
do Grande Lago. No último fim-de-semana actuaram grupos de “Cantadores de Saias”, grupos corais e grupos rocieros.

32

Informação Municipal|Outubro 2010

9 de Julho | Miguel Gameiro

nfoRM
informação municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Turismo

10 de Julho | Rodrigo Leão

Miguel gameiro
Rodrigo Leão

11 de Julho | Acetre

16 de Julho | Carminho

ACETRE

17 de Julho | Luís Represas

Luís Represas

18 de Julho | Korrontzi

Korrontzi
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23 de Julho | Cantadores de Saias

Cantadores de Saias
Cantadores de Saias

24 de Julho | Desfile de Grupos Corais

25 de Julho | Grupos Rocieros

34
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César Molina

Monsaraz... Olhares de Palmo e Meio

Mostra Internacional de Artesanato

Ofícios das Nossas Gentes

A Razão da Luz

Fotografia (José Manuel Rodrigues)

Percursos 2002/2010

Tertúlia Tauromáquica
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Ancoradouro pode receber 12 embarcações de médio porte

Centro Náutico de Monsaraz promove
turismo no Grande Lago

O

Centro Náutico de

A autarquia promoveu também a

com tratamento terciário e a

Monsaraz, inaugurado

construção de zonas verdes e cerca

reutilização da água tratada para

no dia 9 de Julho, já foi

de 500 metros de arruamentos. No

rega e utilização de serviços.

utilizado por várias centenas de

Centro Náutico de Monsaraz existe

Também foi construída uma rede de
iluminação pública exterior para

embarcações turísticas durante o

ainda uma zona multiusos para a

Verão. Esta obra do Município de

realização de feiras e outros

toda a envolvente do centro

Reguengos de Monsaraz, um

eventos, especialmente ligados à

náutico. Devido a preceitos legais e

investimento de cerca de 200 mil

actividade náutica.
Ao nível do saneamento básico e do

regulamentares, o acesso ao centro

euros, está situada numa península
com 1,25 hectares no antigo Moinho

abastecimento de água, o centro

também interdito o estacionamento

do Gato, uma zona que sempre teve

náutico é auto-suficiente, tendo

de veículos ou reboques no seu

grande dinâmica social ligada aos

sido executado um furo vertical

interior, existindo para isso um

usos e costumes rurais das

(águas subterrâneas), uma Estação

parque de estacionamento no

populações do Rio Guadiana e é

de Tratamento de Água Residuais

exterior.

agora usada para pescarias,
piqueniques e desportos náuticos.
No centro náutico existe um
ancoradouro com estrutura de
amarração para 12 embarcações
marítimo-turísticos de médio porte,
rampa

de

alagem

(para

as

embarcações entrarem e saírem da
água), um bar com capacidade para
cerca de 35 lugares, um parque de
merendas com 11 mesas e um
parque infantil com uma torre
multiusos com escorrega e baloiços.
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náutico é condicionado, estando
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Município aposta no património histórico e natural

Monsaraz e paisagem do Grande Lago são
candidatas às “7 Maravilhas do Alentejo”

A

vila

medieval

de

Monsaraz e a paisagem
do Grande Lago Alqueva

no concelho de Reguengos de
Monsaraz

foram

as

duas

candidaturas apresentadas pelo
Município

de

Re g u e n g o s

de

Monsaraz à iniciativa “7 Maravilhas
do Alentejo”. Esta organização do
Jornal Margem Sul Online, com o
apoio dos governos civis de Évora,
Beja, Portalegre e Setúbal, tem
como objectivo contribuir para a
promoção do Alentejo, mobilizando

visa eleger de entre 30 candidaturas

decorreu até dia 30 de Setembro, no

os cidadãos para a defesa e a

municipais as “7 Maravilhas do

site do jornal. As “7 Maravilhas do

redescoberta do património cultural

Alentejo”, eleitas pelos cidadãos

Alentejo” vão ser conhecidas

(material e imaterial). O concurso

através de votação online, que

durante o mês de Outubro.

desde os tempos pré-

Inquisição, a Porta da Vila, a Porta

históricos, existindo na

de Évora, a Porta da Alcoba, a

sua envolvente muitos

Igreja Matriz de Nossa Sra. da

monumentos megalíticos,

Lagoa, o Pelourinho, a Igreja de

foi em 1232 conquistada

Santiago, a Ermida de S. João

aos árabes e em 1385

Baptista, o edifício do Hospital do

invadida pelas tropas

Espírito

castelhanas, mas cedo foi

Misericórdia, a Ermida de S. José,

Santo

e

Casa

da

A vila medieval de Monsaraz

reconquistada por D.

os Antigos Paços da Audiência, a

(Monumento Nacional) é uma das

Nuno Álvares Pereira. Em termos de

Cisterna e todo o casario

mais antigas vilas de Portugal.

património é importante destacar a

característico da vila.

Localizada numa região habitada

Torre de Menagem, a Casa da

elemento, a Albufeira de

O montado, o olival, a vinha e a

Alqueva, destacando-se a

floresta enquadram na perfeição

visão deste plano de água

este elemento de água, criando

ao longo do vale principal

uma paisagem diversificada, ainda

do Rio Guadiana e os

sublinhada pelas galerias ripícolas

sinuosos braços ao longo

das diversas linhas de água que

dos vales secundários,

ocupam os vales na envolvente da

com centenas de ilhas e

albufeira,

penínsulas e encostas

verticalidade dinâmica à paisagem

geralmente

muito

A paisagem de Reguengos de

inclinadas em que dominam matos e

Monsaraz integrou um novo

matagais mediterrânicos até à água.

conferindo

uma

marcada pela horizontalidade
característica do Alentejo.
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Stand do Município apresentou demonstrações ao vivo por tecedeiras e oleiros

Olaria e mantas promovidas na Feira
Internacional de Artesanato

O

Município de Reguengos

demonstrações ao vivo por dois

internacional e da gastronomia, mas

de Monsaraz participou

oleiros e exposição e venda de peças

também para o incremento da

pelo

de 12 olarias.
A FIA é uma mostra que pretende dar

reconhecimento oficial da sua

do Artesanato (FIA), que decorreu na

um importante contributo para a

actividade.

Feira Internacional de Lisboa (FIL)

divulgação do artesanato nacional e

quarto

ano

consecutivo na Feira Internacional

entre os dias 3 e 11 de Julho.
Considerada a maior feira do sector
da Península Ibérica, a FIA registou
perto de 100 mil visitantes para
verem os cerca de 600 expositores
provenientes de mais de 40 países. O
stand do Município promoveu as
mantas de Reguengos de Monsaraz
através da demonstração ao vivo por
tecedeiras da Fábrica Alentejana de
Lanifícios de Mizette Nilsen e da
exposição e venda de mantas com
todos os padrões e cores seculares. O
Centro Oleiro de S. Pedro do Corval
também

38
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Promoção da região

Reguengos de Monsaraz recebe Congresso da
Associação de Profissionais de Turismo de
Portugal

O

activamente empenhados no seu

da

de sucesso. Assim, especialistas do

Associação de Profissio-

sector debatem temas como a

trabalho, na procura de novas

nais de Turismo de

criação de valor para profissões

oportunidades e assim poderem

3º

C o n g re s s o

Portugal, subordinado ao tema

como empregado de mesa e

tornar

“Profissionais de Turismo - Criar

barman, novos perfis profissionais,

valor, promover a mudança”, vai
decorrer entre 15 e 17 de Outubro

formação académica e profissional.
Neste congresso pretende-se

competitivas.
A promoção da região onde decorre

as

empresas

mais

o congresso é outro dos objectivos

em Reguengos de Monsaraz e em

também

no

inerentes a esta iniciativa. Nesse

Évora. Este encontro tem como

desenvolvimento de uma atitude

âmbito, os participantes no

objectivo chamar a atenção para a

empreendedora, capaz de tornar os

encontro vão visitar alguns locais

importância das profissões na área

profissionais de turismo mais auto-

que são exemplos de boas práticas

da hotelaria e restauração como

confiantes, convictos da sua

no que diz respeito à valorização dos

contributos para destinos turísticos

capacidade,

seus profissionais.

apostar

forte

proactivos

e

Informação Municipal | Outubro 2010

39

informação municipal

CÂMARA MUNICIPAL

nfoRM

Educação

Investimento de 430 mil euros com capacidade para 125 crianças

Novo jardim-de-infância abriu no início do
ano lectivo

O

novo jardim-deinfância

de

Re g u e n g o s

de

Monsaraz já está a funcionar
desde o inicio do ano lectivo. A
obra, da responsabilidade do
Município de Reguengos de
Monsaraz, representou um
investimento de cerca de 430
mil euros e tem capacidade
para 125 crianças entre os três
e os cinco anos de idade. O
jardim-de-infância está aberto
de segunda a sexta-feira entre
as 9h e as 12h e das 13h30 às
15h30. Existe também a

encarregados de educação e um

integrado no novo Centro Escolar do

espaço exterior com equipamentos

1º Ciclo de Reguengos de Monsaraz,

tempos livres das crianças com

lúdicos.
Para o correcto funcionamento

o qual irá ainda contar com mais

actividades diversificadas, como por

desta infra-estrutura estão a

exemplo a educação musical, e que

Básica e uma nova biblioteca,

trabalhar cinco educadoras de

estando já requalificada a cantina e

Componente de Apoio à Família,
uma valência que assegura os

tem um horário alargado entre as 8h

infância, cinco assistentes opera-

e as 18h30, ocupando os intervalos

colocada a cobertura e o pavimento

cionais para o jardim-de-infância e

do polidesportivo. Junto ao centro

em que o jardim-de-infância não

quatro assistentes operacionais para

estará a funcionar. Este equipa-

escolar existe também uma creche

a Componente de Apoio à Família. A

mento tem cinco salas de aulas, uma

que foi inaugurada este ano.

autarquia contratou também um

sala polivalente, recepção, um

professor de educação musical e

gabinete para o pessoal docente e

outro de natação para assegurarem

outro para o não docente, um

as actividades extracurriculares.
O jardim-de-infância da cidade está

gabinete de atendimento para pais e
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quatro salas de aulas na Escola
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EB1 de Reguengos de Monsaraz

Polidesportivo coberto permite actividades
desportivas com maior conforto e segurança

A

s obras de requalificação

proporciona melhores condições

todos os alunos iniciaram o ano

e de modernização da

para as refeições das crianças.
A autarquia tomou as devidas

lectivo com total normalidade”. O

Monsaraz

precauções de segurança para

são muito importantes e um

continuam a decorrer a bom ritmo.

evitar que as obras possam causar

contributo essencial para uma

Os trabalhos vão prosseguir durante

algum incidente, estando todos os

educação de qualidade para todas

o próximo ano com a construção do

trabalhos em curso devidamente

as crianças. Devido à complexidade

novo edifício com quatro salas de

vedados para protecção das

dos trabalhos e à sua amplitude, é

aulas, a nova biblioteca e a

crianças. José Calixto, presidente

totalmente impossível efectuá-los

requalificação

da Câmara Municipal de Reguengos

num curto espaço de tempo,

de

Escola Básica do 1º Ciclo

Re g u e n g o s

de

dos

espaços

autarca assegura que “estas obras

exteriores. Durante o mês de

de Monsaraz considera que “no

aproveitando

Setembro ficou concluída a

primeiro dia de aulas pode ter

exclusivamente, o período de férias

por

exemplo,

cobertura e o novo pavimento do

existido alguma apreensão dos pais

escolares, pelo que as obras terão

polidesportivo, permitindo que os

pela segurança dos seus filhos, mas

de ser realizadas durante este ano

alunos possam praticar desporto

após visitarem todas as obras em

lectivo, comprometendo-se a

com maior conforto e segurança,

curso e depois de rigorosamente

autarquia de assegurar que não

protegidos

dos

elementos

esclarecidos

sobre

as

suas

climatéricos adversos, e ficou

preocupações, expressaram a sua

também terminada a remodelação

satisfação e confiança no trabalho

da

que a autarquia está a desenvolver e

cantina,

que

agora

já

exista qualquer incómodo ao normal
funcionamento das aulas”.
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Autarquia homenageou professores e assistentes operacionais aposentados

Recepção aos professores com recital de
poesia musicada

O

poetas de todo o Alentejo, incluindo

Município de Reguengos

musicada pelo CENDREV - Centro

de Monsaraz organizou

Dramática de Évora, intitulada “Pega

dois

no dia 8 de Setembro a

o Homem na Palavra”, que teve

nomeadamente Alberto Janes e José

recepção aos professores que vão

como objectivo a divulgação de

Rosa Sereto.

poetas

reguenguenses,

leccionar no ano de lectivo de
2010/2011 em todos os estabelecimentos de ensino do concelho. A
cerimónia

de

boas-vindas

à

comunidade educativa decorreu
num restaurante da cidade e contou
com a participação de cerca de 90
professores.
Nesta ocasião foram homenageados
11 professores e quatro assistentes
operacionais que se aposentaram
este ano. A autarquia entregou uma
lembrança a cada homenageado
como forma de agradecimento e
reconhecimento pela dedicação que
ao longo das suas carreiras
profissionais devotaram ao ensino.
Durante a cerimónia decorreu
também um recital de poesia

42

Informação Municipal|Outubro 2010

Homenageados
Professores
Laura Froes - Escola Secundária Conde de Monsaraz
Heloisa Talhante - Escola Secundária Conde de Monsaraz
Maria Olinda Rodrigues - Escola Secundária Conde de Monsaraz
Vitor Cameirão - Escola Secundária Conde de Monsaraz
Maria Helena Caeiro - Escola Secundária Conde de Monsaraz
Sónia D`Assunção - Escola Básica Integrada
Maria Paula Varela - Escola Básica Integrada
Maria da Conceição Chicau Santos - Escola Básica Integrada
Irene Marques - Escola Básica Integrada
Maria de Fátima Guerra - Escola Básica Integrada
Maria da Conceição Gomes - Escola Básica Integrada
Assistentes Operacionais
Ana Maria Pinto - Escola Secundária Conde de Monsaraz
Florinda Cavacas - Escola Secundária Conde de Monsaraz
Maria Luísa Matias - Escola Básica Integrada
Benedita Passinhas - Escola Básica Integrada

monsaraz
museu aberto
O Grande Lago
Saudades sempre trago
Da magia desse lago
Que o Alqueva fez nascer!...
Quanta maravilha vejo
Num renovado Alentejo
Que outro horizonte vai ter
Em cada onda de esperança
O nosso olhar não se cansa
De ver a nova paisagem!
Tanto tempo se perdeu...
Pra ver o bem que nasceu
E criou tão linda imagem!
O Grande Lago, afinal,
Engrandece Portugal...
Satisfez nosso desejo!
Com toda a sua beleza
deu encanto à natureza...
Faz brilhar o alentejo!
Gabriel Raminhos
Agosto 2010

Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz
Rua 1.º De Maio
Tlf.: 266 508 052
Dias úteis: 9h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30
Fim-de-semana e Feriados: 10h00 - 13h00 e 14h30 - 16h30
Posto de Turismo de Monsaraz
Rua Direita
Tlf.: 927 997 316
Todos os dias: 10h00 - 17h30

Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto
Igreja de Santiago, Monsaraz
Todos os dias: 10h00 - 18h00
Casa Monsaraz, Monsaraz
Quinta-feira a Domingo: 10h - 17h30
Trabalho ao vivo
Museu de Arte Sacra
Praça D. Nuno Álvares Pereira, Monsaraz
Todos os dias: 10h00 - 18h00

Artes e Ofícios Tradicionais
Antigos Celeiros da EPAC, Reguengos de Monsaraz
Tlf.: 266 508 052 (Visitas por marcação)

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Serviços de Turismo
Tlf.: 266 508 051
Email: turismo@cm-reguengos-monsaraz.pt

OUTUBRO

mês música
da

Reguengos de Monsaraz

Dia 4 | 21h30 | Auditório Municipal

Camerata ARS Música

O repertório utilizado, que conta com cerca de 100 obras de vários estilos e autores, é adaptado
e transcrito para este grupo privilegiando a música dos períodos Barroco, Clássico e
Romântico, mas conta também com obras de compositores portugueses e de repertório
popular. Fazem também parte do seu repertório originais escritos para esta formação.

Dia 8 | 21h30 | Auditório Municipal

Mário Moita e Kajó Soares
com Famirosa Harmony

Mário Moita ao Piano e Kajó Soares com Saxofone e Guitarra Portuguesa, acompanhados por
“Famirosa Harmony”, conjunto de quatro belas senhoras japonesas, em que nas veias, correm
as notas musicais, fazem dançar as teclas do piano, as cordas vocais vibram e as nossas
almas, ao som do violino, se elevam a uma atmosfera sobrenatural nunca mais esquecida.

Dia 16 | 21h30 | Igreja de Santiago (Monsaraz)

Música no Museu

Stéphanie Manzo - Harpa | Nuno Inácio - Flauta

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Sonata em Sol menor, BWV 1020 [8’; original para flauta e cravo]
Vincent Persichetti (1915-1987) – Serenata n.º 10, Op. 79 [11’; 1957]
Jean-Michel Damase (n. 1928) – Variações sobre a melodia "Early Morning" [9’; 1980; estreia nacional]

Dia 23 | 16h30 | Auditório Municipal

Encontro de Grupos Corais
Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz | Associação do Grupo Coral da
Granja | Grupo Coral Ceifeiros de Cuba | Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel | Grupo Coral
Feminino Rosas de Março de Ferreira do Alentejo | Grupo Coral da Casa do Povo de Ferreira do
Alentejo

Dia 30 | 21h30 | Auditório Municipal

Recital Canto e Piano

Jaime Varela acompanhado por Mauro Dilema - Canções Napolitanas

