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Dia da Cidade Reguengos de Monsaraz
HOMENAGEM MERECIDA

Homenagem a Victor Martelo

Homenagem merecida
Que parecia esquecida,
Teve o seu acto singelo...
Para louvar, dignamente,
Esse grande Presidente
Que foi o Victor Martelo!
As piscinas lá estão
Como obra de eleição;
Com a sua realidade!
A nossa terra cresceu...
Com seu valor mereceu
Ser hoje a nossa cidade!
Tempo passa... obra fica!
Quem bem faz, se dignifica...
Com eles, progresso avança!
E, sempre com a sua glória,
Da sua terra a história...
Mostrará sua lembrança!
Gabriel Raminhos
Dezembro de 2010

Visitas Oficiais ao Concelho

5 de Outubro de 2010
Secretário de Estado da Energia e da Inovação
Professor Doutor Carlos Zorrinho

10 de Outubro de 2010
Secretário de Estado da Protecção Civil
Dr. Vasco Franco
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Um ano de trabalho!
Vivemos actualmente um dos mais difíceis momentos da nossa história
contemporânea, no qual assistimos a uma significativa redução dos recursos municipais
provenientes do Orçamento do Estado. Só em 2011 o Município de Reguengos de
Monsaraz receberá menos meio milhão de euros que nos anos anteriores.
Esta conjuntura extremamente difícil tem sido, para este Executivo Municipal, um
factor de forte motivação, empenho e rigor no cumprimento dos compromissos que
assumimos perante todos os Reguenguenses.
Se as dificuldades são um facto, é certo também que esta é a altura de não baixar os
braços e de, através do trabalho de todos, transmitir uma palavra de esperança no futuro.
Ao concluir o primeiro ano do mandato autárquico 2009-2013, devemos destacar a justa
e muito merecida homenagem prestada por este município ao grande autarca Victor
Martelo, a qual contou com a presença do Executivo Municipal, do Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, entre outras
entidades e convidados presentes. Fica perpetuado o seu nome nas Piscinas Municipais
Victor Martelo! ...e quem não tem orgulho na sua História, dificilmente terá um futuro
promissor; nós temos orgulho na nossa história!
Ainda no âmbito das comemorações do Dia da Cidade foi inaugurada a Requalificação
Urbana da Aldeia de Cima, berço da cidade de Reguengos de Monsaraz, com infraestruturas modernas e bonitos largos, melhorando assim significativamente a qualidade
de vida dos Reguenguenses que aí residem.
Antes, no início de Dezembro, foi formalmente inaugurada a Estrada Municipal que
liga Perolivas à Sede do Concelho, uma infra-estrutura rodoviária há muito a necessitar
de requalificação profunda.
Os nossos Bombeiros Voluntários foram homenageados com toda a dignidade e têm
hoje, nesta cidade, um monumento que passou a ser uma referência nacional na evocação
do humanismo desta nobre causa.
O “Natal em Reguengos” foi um claro sucesso e revelou-se uma forma inovadora para
o nosso Concelho comemorar o Natal. Será, certamente, o início duma tradição que coloca
as crianças, o seu imaginário e as famílias no centro de todas as acções desta quadra
festiva. Foi bom ver a Praça da Liberdade cheia de crianças na chegada do Pai Natal e
noutras acções que decorreram durante o passado mês de Dezembro.
Nestes momentos mais difíceis, temos ainda dedicado uma especial atenção a medidas
de política social de proximidade, nomeadamente ao nível das famílias mais carenciadas realojamentos em habitações sociais, pequenas obras em habitações de agregados
carenciados e apoio à obtenção de emprego, entre outras áreas de acompanhamento
social. A justiça social e a igualdade de oportunidades são princípios dos quais nunca nos
queremos afastar porque estamos nesta missão pública para servir as Pessoas.
Numa altura de crise económica e financeira generalizada, temos igualmente
acompanhado e promovido um conjunto de projectos de investimento que são indutores
de desenvolvimento económico sustentável e de novos empregos e sobre os quais
contamos ter novos desenvolvimentos muito em breve.

José Calixto

Presidente da Câmara Municipal
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Actividade Municipal

Projectos financiados pelo QREN aumentam investimento

Reguengos de Monsaraz com Orçamento
de 24,1 milhões de euros

O

Orçamento do Município de
Reguengos de Monsaraz
para este ano é de 24,1
milhões de euros, um aumento de 4,3
milhões em comparação com o exercício
financeiro de 2010. Este documento,
assim como as Grandes Opções do Plano
2011/14, foram aprovados em Reunião de
Câmara e da Assembleia Municipal.
O orçamento de investimento aumenta
cerca de 45 por cento porque nele está
incorporado um conjunto de projectos
financiados a 80 por cento pelos fundos
comunitários. Ou seja, procedeu-se à
inscrição na receita e na despesa de
capital de 2011 - atento o prazo de
execução - dos projectos de investimento
que o município candidatou ao QREN,
no valor de cerca de 13 milhões de euros.
Entre os projectos candidatados aos
fundos comunitários destacam-se a
ampliação do Centro Escolar de Reguen-
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gos de Monsaraz, a modernização do
Jardim Público da cidade, a construção
da nova Biblioteca Municipal, do Parque
Desportivo “Desporto XXI” e da Ciclovia, a beneficiação de várias Extensões de
Saúde do concelho, a recuperação de
imóveis em Monsaraz e a requalificação
do Mercado Municipal. Foram também
candidatados ao QREN os projectos de
modernização das redes de abastecimento e de saneamento do concelho, a
requalificação paisagística de largos e
praças em S. Marcos do Campo, Perolivas e S. Pedro do Corval, a elaboração
do Plano Municipal de Emergência de
Protecção Civil e as beneficiações e
alargamentos de várias estradas, caminhos municipais e acessibilidades.
De referir que a previsão das receitas
de capital para este ano revela um
aumento de 35 por cento, enquanto a
previsão das despesas de capital apre-

senta um aumento de 31 por cento face
ao orçamentado em 2010. No entanto, o
orçamento de despesas/receitas correntes
reduz cerca de 6 por cento devido ao
rigor que se pretende incutir neste tipo de
despesas.
Este é um Orçamento com rigor nas
despesas correntes e ambição no plano
de investimentos, com todos os projectos
inscritos no mapa das Grandes Opções
do Plano. Na elaboração das propostas
para estes documentos participaram
todos os responsáveis dos serviços do
município, contribuindo com sugestões
de redução das suas despesas de
funcionamento para o esforço de
racionalização de recursos e de redução
da despesa global.

Actividade Municipal

Autarcas aprovaram o Orçamento e o Plano de Actividades para 2011

Assembleia Distrital de Évora reuniu em
Reguengos de Monsaraz

A

Assembleia Distrital de Évora
reuniu no dia 6 de Dezembro
no Salão Nobre dos Paços do
Município de Reguengos de Monsaraz.
Nesta sessão ordinária foram aprovados
por unanimidade o Orçamento e o Plano
de Actividades da Assembleia Distrital
de Évora. Nos termos da legislação,
constituem receitas das assembleias
distritais o produto das contribuições de
cada município e outras receitas próprias
que suportarão as despesas de
funcionamento da assembleia, bem
como os custos de manutenção do seu
imóvel. O cálculo da contribuição dos
municípios integrantes será feito em

termos proporcionais, com base nos
valores recebidos por cada um do Fundo
Geral Municipal e do Fundo de Coesão
Municipal.
De acordo com o Plano de Actividades,
a Assembleia Distrital de Évora executará
a sua acção tomando posição e
assegurando o funcionamento corrente
dos domínios considerados prioritários,
no âmbito das suas competências, com
vista ao desenvolvimento do distrito e da
região. Assim, deverá continuar a
acompanhar e a tomar posições no que
diz respeito ao desenvolvimento
económico e social do distrito, na área da
educação e da cultura, da saúde, dos

recursos hídricos, da agricultura, dos
fundos comunitários e de outras
questões de interesse autárquico que se
julguem pertinentes.
A Assembleia Distrital de Évora tem
como Presidente Ângelo de Sá, edil da
Câmara Municipal de Borba e é
composta por 42 elementos, tendo cada
um dos 14 municípios do distrito direito
a três representantes. O Município de
Reguengos de Monsaraz esteve
representado por José Calixto, Presidente
da Câmara, Manuel Janeiro, Vicepresidente da autarquia e Jorge Nunes,
Presidente da Junta de Freguesia de
Monsaraz.
Informação Municipal
Fevereiro 2011

5

Actividade Municipal

Promoção do desenvolvimento regional

Autarcas assinaram acordo de parceria da
Rede Terras de Sol

O

acordo de parceria da Rede
Terras de Sol foi assinado no
dia 24 de Setembro no Salão
Nobre dos Paços do Município de
Reguengos de Monsaraz. A Rede Terras
de Sol é liderada pelo Município de
Reguengos de Monsaraz e integra
também as autarquias de Mourão, Portel,
Redondo, Alandroal e Évora.
No âmbito desta rede, a autarquia vai
candidatar as requalificações do
Mercado Municipal da cidade, da Torre
do Relógio em Monsaraz e dos edifícios
para instalação do Centro Multimédia e
do Posto de Turismo, também nesta vila
medieval. Ainda na abrangência desta
parceria, o Município de Reguengos de
Monsaraz será responsável por
dinamizar as operações Promoção
Económica e Mercados Municipais,

Plano de Comunicação e Marketing e
Gestão e Governação.
O programa da Rede Terras de Sol é
uma parceria criada no quadro das
Redes Urbanas para a Competitividade e
a Inovação que envolve estes seis
municípios e está enquadrado numa
estratégia de desenvolvimento regional

do Alentejo, assente em princípios de
reforço da identidade histórica,
patrimonial e cultural, assim como nos
recursos endógenos distintivos, com o
objectivo de incrementar a competitividade dos respectivos territórios e
ganhar economias de escala ao nível da
atractividade territorial.

Implementação do Balcão Único Municipal e da iniciativa “A Minha Rua”

Município adere ao Programa Simplex
Autárquico

O

Município de Reguengos de
Monsaraz aderiu ao
Programa Simplex Autárquico e vai implementar o Balcão Único
Municipal e a iniciativa “A Minha Rua”.
Este é um programa da Secretaria de
Estado da Modernização Administrativa
que visa a simplificação dos
procedimentos na administração
autárquica e que assenta no princípio de
cooperação entre os municípios
aderentes e os organismos da
administração central, tendo em vista
melhorar a qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos e às empresas.
No Programa Simplex Autárquico estão
incluídas medidas intersectoriais, que
dependem de colaboração entre a
administração central e local, medidas
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intermunicipais, quando o mesmo
compromisso é assumido conjuntamente
por diferentes municípios no mesmo
período, e medidas municipais, quando
são exclusivas de um município ou de
uma freguesia. O programa teve o seu
inicio em Julho de 2008 e integra já 121
municípios e 727 medidas de
simplificação.
A implementação do Balcão Único
Municipal tem como objectivo aumentar
a qualidade dos serviços municipais e
permitir que os cidadãos possam tratar
de qualquer assunto relacionado com o
município num único local (físico ou
virtual). Assim, pretende-se estabelecer
procedimentos de informação entre os
vários serviços e disponibilizar um maior
número de serviços no sítio da autarquia
na internet, como os requerimentos e
documentação necessária para os mais

variados assuntos, permitindo que os
interessados descarreguem os formulários.
Para motivar a intervenção activa dos
munícipes na comunicação de sugestões,
de problemas da autarquia e da sua
satisfação face aos serviços prestados, o
Município de Reguengos de Monsaraz
vai aderir à medida intersectorial "A
Minha Rua". Esta medida está
consubstanciada num sistema interactivo
promovido pela Agência para a
Modernização Administrativa, que
permitirá aos cidadãos reportar diversas
situações anómalas detectadas nos
espaços públicos, tais como buracos ou
obstáculos nas vias e passeios, falta de
iluminação pública, roturas nas condutas
de abastecimento de água, problemas
com a sinalização de transito, queda de
árvores, entre outras.

Actividade Municipal

Rio Guadiana e Grande Lago Alqueva inspiram recuperação

Obras do jardim público entram na fase final

A

s obras de recuperação e
modernização do jardim
público, que no futuro se vai
chamar Parque da Cidade, já estão na
fase final, estando previsto que terminem
nos próximos três meses. O Município de
Reguengos de Monsaraz inspirou-se no
Rio Guadiana e no Grande Lago Alqueva
para desenvolver este investimento de
1,52 milhões de euros, comparticipado
pelo programa INALENTEJO.
As obras relacionadas com os
pavimentos e os muretes estão numa fase
avançada, a rede de rega está executada
em 50 por cento, as infra-estruturas dos
edifícios encontram-se concluídas e a
rede eléctrica está 70 por cento efectuada.
Os equipamentos infantis e o mobiliário
urbano serão colocados na parte final das
obras.
No jardim pretende-se metaforizar o
troço do Rio Guadiana dentro do
concelho de Reguengos de Monsaraz,
representando-se também a nascente, o
leito do rio e a Barragem de Alqueva.
Partindo da cota mais elevada, existirá
uma estrutura rectangular de água
associada ao seixo rolado característico
do rio, de onde sairá um canal com cerca
de 190 metros de comprimento que
traduz o seu percurso. Nesse canal e de
forma simbólica são representados os
moinhos e as azenhas através de soleiras
espessas que criam curvas de regolfo e de
pontuações de seixo que oferecem
sonoridade com a passagem da água,
ficando com um ponto de luz LED. A
representação da Barragem de Alqueva
ficará caracterizada através de um
sistema de repuxos com queda em arco e
que evidenciam a exaltação da água e as
suas descargas para o rio. As obras do
canal e dos tanques estão realizadas a 80
por cento.
O futuro Parque da Cidade terá três
zonas de destaque em forma circular,
nomeadamente a área de estadia, o
espaço do parque infantil e a envolvente
ao coreto. Na zona de estadia será
construído um bar/restaurante com
capacidade para cerca de 50 pessoas e
uma zona de esplanada separada das

Água
Área Multiusos
Área de Restauração
Área infanto-juvenil
Parque de Merendas
Elemento Escultórico
Canal e tanques ornamentais
vias de circulação automóvel por uma
cortina de vegetação. Esta cortina
integrará vegetação ribeirinha de porte
arbustivo como a das margens do Rio
Guadiana.
A zona de enquadramento do coreto,
que vai ser recuperado, pretende ser uma
sala de espectáculos ao ar livre. O
objectivo é revitalizar este palco com
actividades que se adaptem à sua
dimensão.
A área infantil integra duas zonas
distintas: uma formal e outra informal.
Na zona formal será introduzido o
equipamento infantil e uma área de
estadia para quem acompanha as
crianças. O equipamento infantil será um
Play Center com torres, rampa de

Caminho principal
Caminhos secundários
Relvado
Instalações Sanitárias e
Bar/Restaurante
escalada, pontes de rede, ponte móvel de
madeira inclinada e escorrega helicoidal
com capacidade para 25 crianças. Haverá
ainda um sobe e desce, dois baloiços e
dois balanços para crianças até aos 12
anos de idade. A zona informal será
relvada e terá um circuito para triciclos e
pequenas bicicletas, estrutura para trepar
em forma de galáxia, labirinto em
estruturas verticais de madeira
distribuídas pelo relvado e flores sonoras
para que as crianças explorem os sons e
as cores. Para além deste equipamento
infantil, a zona terá também uma área de
merendas para os mais pequenos,
inscrita no relvado e com uma clara
ligação ao elemento água.
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Tel. (+351) 266 508 040
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Novo Modelo 3 do IRS e alteração no preenchimento
do Modelo 10 do IRS e IRC em 2011
Foram publicadas em Diário da
República as Portarias n.º 1303/2010, de
22 de Dezembro, e n.º 1298/2010, de 21 de
Dezembro, que aprovam as alterações no
impresso Modelo 3 do IRS e nas
instruções de preenchimento do Modelo
10 do IRS e IRC. Estas medidas entraram
em vigor no dia 1 de Janeiro de 2011.
A Portaria n.º 1303/2010 actualiza a
declaração Modelo 3, que os sujeitos
passivos de Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (IRS) devem
apresentar, anualmente, bem como os
respectivos anexos. Os novos impressos
“devem ser utilizados a partir de 1 de
Janeiro de 2011 e destinam-se a declarar
os rendimentos dos anos 2001 e

seguintes”. O diploma prevê, ainda, que
os sujeitos passivos de IRS “titulares de
rendimentos empresariais ou
profissionais determinados com base na
contabilidade, bem como pelo regime
simplificado de tributação, quando o
montante ilíquido desses rendimentos
for superior a 10.000 euros e não resulte
da prática de acto isolado, ficam
obrigados a enviar a declaração de
rendimentos dos anos de 2001 e
seguintes por transmissão electrónica de
dados”.
Foram igualmente aprovadas
alterações às instruções de
preenchimento da declaração Modelo 10
do IRS e do Imposto sobre o Rendimento

das Pessoas Colectivas (IRC), através da
Portaria n.º 1298/2010, na sequência da
criação da declaração Modelo 39,
“Rendimentos e retenções a taxas
liberatórias”, aprovada em Junho.
Todos os sujeitos passivos de IRC e IRS,
titulares de rendimentos empresariais ou
profissionais, estão “obrigados ao envio
por transmissão electrónica de dados da
declaração”. Quanto às pessoas
singulares que não auferiram
rendimentos empresariais ou
profissionais, mas estão obrigadas a
cumprir a obrigação declarativa, “podem
optar por fazê-lo através de transmissão
electrónica de dados ou em suporte de
papel".

Actividades Económicas com direito a microcrédito
As actividades económicas que podem
ser financiadas através de microcrédito e
os montantes máximos destes
financiamentos foram definidos num
diploma publicado em Diário da
República.
A Portaria n.º 1315/2010, de 28 de
Dezembro, determina as actividades
económicas que podem ser objecto das
operações de microcrédito, bem como os
montantes máximos do respectivo
financiamento.
Segundo o diploma, as operações de
microcrédito a conceder pela sociedades
financeiras de microcrédito devem ter
como objecto o financiamento de
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pequenos projectos empresariais ou
profissionais susceptíveis de criar ou
manter postos de trabalho de forma
sustentável, nomeadamente o autoemprego, cujo perfil de risco lhes dificulte
o acesso ao mercado de crédito tradicional.
No âmbito das operações de
microcrédito, as sociedades financeiras de
microcrédito devem adoptar as medidas
necessárias para garantir a avaliação do
projecto a financiar e a existência de
condições para a respectiva viabilidade
económica, bem como, acompanhar a
preparação, implementação e gestão desse
projecto. O microcrédito pode também
destinar-se ao financiamento de

actividades que se mostrem necessárias à
captação do candidato para o exercício da
actividade empresarial ou profissional a
financiar nos termos do n.º 1.
As sociedades financeiras de
microcrédito podem conceder
microcréditos até ao valor máximo de
25.000 euros.

Associação Nacional de
Direito ao Crédito
Praça José Fontana, n.º 4 - 4º andar
1050-129 LISBOA
Tel: 213 156 200 | Fax: 213 156 202
microcredito@microcredito.com.p
twww.microcredito.com.pt
Número azul - 808 202 922

Reguengosde Monsaraz

PME INVESTE VI
Encontra-se aberta a Linha de Crédito
PME Investe VI - Aditamento, com uma
dotação global de 1.500 milhões de euros.
Temos assim duas linhas específicas:
Linha Especifica “Micro e Pequenas
Empresas”, o montante por Micro
Empresas é de 25.000 euros e para
Pequenas Empresas é 50.000 euros.
Linhas Especifica “Geral”, para PME
Líder é até 1.000 milhões de euros,
destinada a empresas que cumpram as
condições específicas. Na Linha
Específica “Geral” é criada uma
“Dotação Geral” no valor de 500 milhões
de euros e uma “Dotação Específica
Empresas Exportadoras” no valor de 500
milhões de euros.
Operações Elegíveis
Operações destinadas a investimento
novo em activos fixos corpóreos ou
incorpóreos, ou reforço do fundo de
maneio ou dos capitais permanentes;
excepcionalmente, até 30 por cento da
operação poderá ser utilizada para
liquidar dívidas contraídas junto do
sistema financeiro nos 3 meses anteriores
à data da sua contratação destinadas,
exclusivamente, à regularização de
dividas em atraso à Administração Fiscal
e Segurança Social.
Operações Não Elegíveis
Reestruturação financeira e/ou
consolidação de crédito vivo; operações
destinadas a liquidar ou substituir de
forma directa ou indirecta, ainda que em
condições diversas, financiamentos
anteriormente acordados com o Banco,

excepto os referidos no ponto anterior;
aquisição de activos financeiros, terrenos,
imóveis, bens em estado de uso, viaturas
ligeiras que não assumam o carácter de
“meio de produção” e veículos de
transporte rodoviário de mercadorias
por conta de terceiros; operações
financeiras que se destinem a actividades
relacionadas com a exportação para
países terceiros e Estados-Membros,
nomeadamente a criação e
funcionamento de redes de distribuição.
O financiamento é feito através de
empréstimo a médio e longo prazo,
locação financeira com prestações de
capital constantes.
O prazo de financiamento das
operações é até 4 anos com um período
de carência até 6 meses para Micro e
Pequenas Empresas e até 6 anos com
período de carência até 12 meses para o
geral.
A taxa de juro corresponde à Euribor (3
meses) mais spread.
Circuito Especial para pedidos de
financiamento recepcionados a partir de
3 de Janeiro de 2011
A Empresa contacta um dos Bancos
protocolados com vista a apresentar a
sua candidatura à Linha de Crédito;
Em caso de recusa da operação, bastará
ao Banco dar conhecimento da sua
decisão ao cliente;
Após aprovação da operação, o Banco
envia à Sociedade Mútua (SGM) da
actividade ou área geográfica da sede da
PME, os elementos necessários à análise

do enquadramento da operação para
efeitos da obtenção da garantia mútua,
devendo a SGM comunicar a sua decisão
ao Banco num prazo compreendido
entre 3 e 15 dias úteis; num prazo de 10
dias úteis, após a aprovação da operação
pela SGM, o Banco apresenta a
candidatura para enquadramento da
operação à PME Investimentos,
acompanhada de cópia do pedido de
financiamento assinado pelo beneficiário,
devendo o enquadramento da operação
ser confirmado num prazo de 5 dias
úteis; após confirmação do
enquadramento da operação na Linha de
Crédito, a operação aprovada deverá ser
contratada pelo Banco da PME até 60
dias úteis após a referida confirmação.
Este prazo poderá ser prorrogado por 20
dias úteis mediante pedido
fundamentado.
As candidaturas à Linha de Crédito
PME Investe VI Aditamento iniciaram
a 27 de Dezembro de 2010 e decorrem
durante o ano de 2011.
Para mais informações contacte o
IAPMEI ou as Instituições de Crédito
subscritoras do Protocolo.

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

Iniciativa para a Competitividade e o Emprego
O Governo Aprova a Iniciativa para a
Competitividade e o Emprego,
composta por cerca de 50 medidas e que
se desenvolve em cinco áreas
fundamentais: competitividade da
economia e apoiar as exportações;
simplificação administrativa e na
redução dos custos de contexto para as

empresas; competitividade do mercado
de trabalho; reabilitação urbana e na
dinamização do mercado de
arrendamento, combate à informalidade,
à fraude e à evasão fiscal e contributiva.
Esta medida foi publicada em Diário
da Republica, 1.ª Série - N.º 249 – 27 de
Dezembro de 2010.
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Desenvolvimento Económico

Mais de 500 crianças fotografadas ao lado do Pai Natal

Praça da Liberdade encheu para receber o
Pai Natal

A

Praça da Liberdade encheu na
tarde do dia 1 de Dezembro
com mais de mil pessoas que
aguardaram a chegada do Pai Natal.
Perante os aplausos de centenas de
crianças, o Pai Natal chegou de charrete
acompanhado pelos duendes e pelos
soldadinhos dos Bombeiros Voluntários
de Reguengos de Monsaraz.
O “Natal em Reguengos”, iniciativa
organizada pelo Município de
Reguengos de Monsaraz, proporcionou
momentos de diversão a todas as
crianças durante o mês de Dezembro
com a Casa do Pai Natal e Passeios de
Charrete. Na Casa do Pai Natal, mais de
500 crianças tiraram fotografias com o Pai
Natal e deixaram-lhe uma mensagem na
caixa de correio. Os Passeios de Charrete
propiciaram uma visita diferente à
cidade a cerca de 380 crianças, sempre
acompanhadas por duendes.
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Nos dias 9 e 10 de Dezembro
decorreram duas Paradas de Pais Natal.
No primeiro dia desfilaram pelas ruas da
cidade os alunos das escolas e jardins-deinfância de Reguengos de Monsaraz, e
no segundo dia as crianças destas
instituições das freguesias rurais.
O “Natal em Reguengos” envolveu
também os idosos. No dia 17 de
Dezembro, os alunos do 4º ano do Ensino
Básico, vestidos de vermelho e com o
chapéu e a barba do Pai Natal, visitaram
as instituições de apoio à terceira idade

para partilharem o “espírito natalício”.
Igualmente integrado nesta iniciativa,
até dia 6 de Janeiro puderam ser
apreciados no Posto de Turismo
Municipal os 14 presépios que foram
produzidos nas escolas e nos jardins-deinfância e que integraram o Concurso de
Presépios. Os presépios foram
produzidos em cortiça, com cabaças, com
frascos de vidro, modelados em barro,
em cartolinas, em azulejos e em folhas de
palmeira, e decorados com palhas, canas,
lã, musgo, serradura, pedras e folhas.

Desenvolvimento Económico

Grupo Motard Terras d’El Rei ofereceu presentes a
crianças carenciadas do concelho

Cerca de 380 crianças passearam de Charrete pela cidade

Presépio na Praça da Liberdade

Parada de Pais Natal animou crianças das escolas e
jardins-de-infância do concelho

Crianças visitaram lares de idosos

O Executivo Municipal também esteve “ao lado” do Pai
Natal

Vencedores do Concurso de Presépios

Jardim-de-Infância de Outeiro

Jardim-de-Infância de Perolivas

EB1 de Outeiro
Informação Municipal
Fevereiro 2011
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Desenvolvimento Económico

Dinamização do comércio local sorteou viagem à Madeira, fim-de-semana num
barco-casa e vales de compras

Campanha nacional “Natal em Reguengos”
oferece descontos até 700 euros

A

campanha nacional “Natal em
Reguengos” distribuiu através
dos jornais Expresso, Correio
da Manhã e Diário do Sul e da revista
Mais Alentejo cerca de 340 mil vouchers
com descontos até 700 euros na aquisição
de vinhos e azeites na CARMIMCooperativa Agrícola de Reguengos de
Monsaraz e nos alojamentos e
restaurantes do concelho que aderiram à
iniciativa. Os vouchers podem ser
utilizados até ao dia 21 de Abril.
A CARMIM oferece 25 por cento de
desconto em compras até dois mil euros
de vinhos e azeites na CARMIM Shop,
nas lojas Castas e Castiços de Reguengos
de Monsaraz, Arraiolos e Monsaraz e na
loja do portal na internet. No sector do
alojamento, o Solar de Alqueva, a Casa
Saramago, a Quinta de Santiago e o
Hotel Província oferecem 10 por cento de
desconto em todas as estadias até 1.500
euros. Os restaurantes A Moira, O

Aloendro, a Adega do Cachete e o
Sabores de Monsaraz oferecem 10 por
cento de desconto em refeições até 500
euros.
Para além desta campanha, o Município
de Reguengos de Monsaraz promoveu
também o sorteio “Natal em Reguengos
2010” (Concurso n.º 9/2010 autorizado
pelo Governo Civil de Évora), que
ofereceu um fim-de-semana na Madeira
com viagem e estadia para dois adultos e

uma criança, um fim-de-semana a bordo
de um barco-casa com capacidade até
quatro pessoas no Grande Lago Alqueva
e vales de compras no comércio local.
Entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro,
qualquer pessoa que fizesse compras no
valor mínimo de 10 euros nos mais de 180
estabelecimentos comerciais e empresas
do concelho que aderiram à iniciativa,
recebia um cupão para participar no
sorteio.

Lista de premiados no sorteio
Concurso Publicitário n.º 9/2010 Autorizado pelo Governo Civil de Évora
1.º Prémio: Fim-de-semana na Madeira com viagem e estadia para 2 adultos e 1 criança
Vencedor: Carina Costa Estanqueiro - Beja
Suplente: Antónia Inácia Estevão Melrinho - Aldeia de Marmelos

Em números
Entidades aderentes ao Sorteio: 186
Patrocinadores da campanha: 32
Cupões distribuídos aos aderentes: 42.600
Vouchers de descontos distribuídos: 345.000
Passeios de Charrete: 382 crianças
Fotos com o Pai Natal: 433 (participação de cerca de 800
crianças)
Concurso de Presépios: 15 presépios

2.º Prémio: Fim-de-semana a bordo de um barco-casa com capacidade até 4 pessoas
Vencedor: Vicência Limpo Correia - Reguengos de Monsaraz
Suplente: Maria Manuela Lourinho Rosado - Reguengos de Monsaraz
3.º Prémio: Vale de compras no valor de €250
Vencedor: Carlos Alberto Fialho Medinas - Mourão
Suplente: Cidália de Jesus S. Capucho Sobrinho - Reguengos Monsaraz
4.º Prémio: Vale de compras no valor de €150
Vencedor: Maria de Fátima S. Rosado Marques - Reguengos de Monsaraz
Suplente: Felisbela Ramalho Barradas - Reguengos de Monsaraz
5.º Prémio: Vale de compras no valor de €100
Vencedor: Manuel António Ramalho Capucho - Aldeias de Montoito
Suplente: José Joaquim Serrano Fialho - Campinho

Opinião dos patrocinadores e aderentes
“Excelente campanha com muito bons resultados para a CARMIM; temos tido
uma opinião muito positiva de todas as pessoas que falam connosco sobre esta
campanha”. - Eng.º Manuel Murteira - CARMIM (patrocinador principal)
“A minha convicção é que é uma experiência para repetir, tanto pelas estadias já
concretizadas, quer pelas marcações que temos até final da campanha devido à
utilização dos vouchers de desconto”. - Eng.º Rogério Carreteiro - Solar de
Alqueva
“Se for feita outra irei voltar a aderir, pois não podemos ver apenas o valor
facturado mas também a promoção do nosso Concelho”. - Gonçalo Lagareiro Aloendro
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“Campanha com adesão bastante positiva, quer no aspecto de vendas, quer na
promoção das nossas unidades de alojamentos e restaurantes.” - Arq.º João
Correia - Sabores de Monsaraz
“Apesar do esforço da campanha, não tive procura de clientes com vouchers”. Francisco José - Casa Saramago
“Está a ser uma campanha positiva e espero ainda um impacto maior até ao seu
final em Abril”. - Guilherme Amador - Adega do Cachete
“Temos tido retorno da campanha, principalmente no restaurante em dias de
semana”. - Miguel Leitão - Quinta de Santiago/Restaurante Moira

Obras Municipais

Investimento vai promover a coesão territorial

Concluída a “nova” estrada municipal que
liga Reguengos de Monsaraz a Perolivas

A

s obras de beneficiação e
requalificação da Estrada
Municipal 523, ligação entre
Reguengos de Monsaraz e Perolivas,
foram inauguradas no dia 1 de
Dezembro. Os trabalhos, numa extensão
de 1,9 quilómetros, visaram corrigir as
deficiências no pavimento, alargar a via
em mais 1,2 metros, renovar a sinalização
vertical e horizontal e construir uma nova
conduta de abastecimento de água à
aldeia. Com estas obras da responsabilidade do Município de Reguengos
de Monsaraz, um investimento de cerca
de 290 mil euros, pretendeu-se melhorar

a circulação de pessoas e de mercadorias
entre as localidades do concelho,
promover a coesão territorial e reforçar a
competitividade empresarial e a
articulação urbana.
Com a requalificação da EM523, os
munícipes de Perolivas usufruem de
uma via com qualidade e que os liga às
estradas municipais, regionais e
nacionais, beneficiando o seu bem-estar
social.
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Obras Municipais

Investimento de 730 mil euros vai aumentar a qualidade do serviço aos munícipes

Município moderniza redes de abastecimento
de água e de saneamento

O

Município de Reguengos de
Monsaraz está a modernizar a
rede de abastecimento e a de
saneamento em baixa do concelho. Os
projectos em curso e os que vão avançar
este ano abrangem as condutas de
abastecimento em baixa nos troços
Motrinos - Outeiro, S. Pedro do Corval Santo António do Baldio, ER 255 Carrapatelo - CM 1124, Aldeia de Cima,
a requalificação do reservatório de
Falcoeiras, a implementação da Rede de
Telegestão e Tratamento Automático de
Água para as Células da Rede de
Abastecimento e a modernização da rede
em Motrinos (Fase 1). Um investimento
de cerca de 730 mil euros que foi
candidatado ao Eixo 4 do INALENTEJO
- Qualificação Ambiental e Valorização
do Espaço Rural.
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Na década de 80 do século passado, o
Município de Reguengos de Monsaraz
efectuou um investimento avultado no
sentido de dotar todos os aglomerados
do concelho de redes de abastecimento e
de saneamento. Devido ao desgaste
natural do equipamento, torna-se cada
vez mais premente a colocação de novas
condutas de abastecimento de água e a
recuperação de outras infra-estruturas do
concelho. Também se verificaram no
último Inverno elevados volumes de
efluentes às ETAR´s e PITAR´s, com
percentagens de águas cinzentas
comparadas com os outros meses
superiores a 50 por cento, pelo que se
justificam algumas intervenções
localizadas em infra-estruturas de
saneamento.
Actualmente, a água distribuída no

concelho tem origem no Sistema
Multimunicipal em alta da Águas do
Centro Alentejo, proveniente da
Barragem do Monte Novo, mas também
de captações localizadas nas freguesias de
Reguengos de Monsaraz, Campinho e
Monsaraz. A autarquia gere 14 sistemas
de abastecimento público em baixa, que
correspondem a todos os aglomerados
populacionais do concelho, registando em
2009 uma cobertura de 97 por cento da
população residente. A câmara municipal
é igualmente a entidade gestora dos 14
sistemas de saneamento público de águas
residuais em baixa, que cobrem cerca de
95 por cento da população. As obras de
modernização têm também como
objectivo fazer chegar o abastecimento a
98 por cento dos munícipes e o
saneamento a 97 por cento.

Obras Municipais

Reguengos de Monsaraz
Requalificação da Aldeia de Cima

Colocação de mobiliário urbano

Calcetamento de passeios

Nova Iluminação pública

Plantação de árvores
Informação Municipal
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Obras Municipais

Jardim Público | Parque da Cidade

Obras do Jardim Público entram na fase final - Futuro Parque da Cidade

Espaços exteriores do Jardim-de-infância

Construção de caminhos em calçada de granito e
pavimentação em betão poroso

Plantação de árvores e colocação de relva sintética

Urbanização de S. Marcos

Urbanização Quinta da Tapada

Reabilitação de passeios e melhoramento de acessibilidade

Passadeira de acesso ao campo de futebol
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Obras Municipais

Rua da Panificadora

Requalificação de passeios

Construção de serventia

Rua Prof. Mota Pinto

Rua da Junqueira - Rua da Horta da
Santinha

Novas passadeiras

Construção de Passeios

Rua S. João de Deus

Bairro da Pedra Escorregadia

Reabilitação de Passeio

Construção de bateria de contadores
Informação Municipal
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Obras Municipais

Câmara Municipal

Perolivas

Nova Identificação do edifício

Reabilitação do muro de sustentação do
Posto de Transformação

Pavimentação e reabilitação de
passeios na Rua da Escola

Construção de PITAR’s - Águas do Centro Alentejo

Cumeada

Caridade - Estação Elevatória

Caridade

Perolivas

Santo António do Baldio
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Obras Municipais

Conservação e reabilitação de caminhos rurais

S. Pedro do Corval - Travessa da Guadianita

S. Pedro do Corval - Acesso ao Monte das Serras

S. Marcos do Campo - Estrada do Bonical

Monsaraz - Acesso ao Monte da Lage

S. Pedro do Corval

Monsaraz - Acesso ao Monte de Santa Catarina

Construção de passeios na EM514
Informação Municipal
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Acção Social

Projecto “Coração na Guiné”

Bombeiros ofereceram ambulância aos
Médicos do Mundo

A

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Reguengos de Monsaraz, no
âmbito do projecto “Coração na Guiné”,
ofereceu no dia 25 de Setembro uma
ambulância aos Médicos do Mundo. Esta
Organização Não Governamental
colocou a ambulância a dar apoio aos
sem-abrigo e aos toxicodependentes em
todo o país.
O projecto “Coração na Guiné” tem
sido apoiado desde a primeira hora pelo
Município de Reguengos de Monsaraz.
Nesse âmbito, José Miranda e Joel
Fonseca efectuaram no ano passado uma
expedição de mota, com partida de
Campinho e até Bissau, com o objectivo
de entregarem pessoalmente as mais de
20 toneladas angariadas de material
médico e equipamento hospitalar, que
serviram para apetrechar o Centro
Médico da Casa Emanuel, em Bissau, e o
Centro de Saúde da Jocum, em Gabu.
Esta campanha levou os dois motards a
percorrerem 7.500 quilómetros no
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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. Com
este material, o hospital que pertence à
Casa Emanuel deixou de dar apenas
consultas externas e já pode receber cerca
de nove mil utentes por mês. Na Guiné-

Bissau esteve também um grupo de
voluntários na área da saúde com a
missão de dar formação aos enfermeiros
guineenses na utilização do equipamento
hospitalar, tendo a equipa dos Médicos
do Mundo nesta região colaborado na
missão.

Acção Social

Cerca de 300 pessoas solidárias com a causa “Ajuda-me a Sorrir, Mãe”

José Cid actuou a favor das crianças de
Moçambique

O

Auditório Municipal esteve
cheio no dia 14 de Novembro
para apoiar as crianças de
Moçambique durante a actuação de José
Cid. A campanha “Ajuda-me a Sorrir,
Mãe”, criada pela Embaixatriz de
Moçambique em Portugal, Glória
Mkaima, e que teve o apoio do
Município de Reguengos de Monsaraz
desde o seu início, obteve uma grande
adesão que resultou na angariação de
importantes verbas e bens para enviar
para as crianças desfavorecidas deste
país de língua oficial portuguesa. José
Cid solidarizou-se com esta causa e
proporcionou um excelente espectáculo
que contou na assistência com Glória
Mkaima. No âmbito desta acção,
decorreu em Reguengos de Monsaraz
uma campanha de recolha de material e
equipamento escolar para enviar para
Moçambique, em parceria com a Santa
Casa da Misericórdia e a SchoolHouse,
de forma a estar disponível às crianças no
início do ano escolar, em Janeiro. A acção

de solidariedade “Ajuda-me a Sorrir,
Mãe” teve também o apoio de várias
autarquias de todo o país, após o pedido
de colaboração de José Calixto,
Presidente da Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz, que
contribuíram angariando material e
mobiliário escolar, roupas e calçado,
brinquedos e outros tipos de material. As
autarquias que aderiram foram: Lisboa,
Braga, Alfândega da Fé, Borba, Viana do
Alentejo, Castelo de Vide, Odemira,
Monção, Tavira, Vila Real de Santo
António, Ribeira Brava, Sabugal, Santa

Marta de Penaguião, Santarém, Ferreira
do Alentejo, Almodôvar, Loures e
Moura. Entregaram também material a
Cruz Vermelha de Portalegre, o
Agrupamento Vertical de Escolas de
Reguengos de Monsaraz, a Escola Básica
do 1º Ciclo de Reguengos de Monsaraz, a
Junta de Freguesia de Monsaraz, a Junta
de Freguesia de Campinho, as
delegações do Instituto Português da
Juventude de Évora, Beja e Portalegre e a
munícipe reguenguense Conceição
Lourinho.
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Ambiente e Qualidade de Vida

Dezenas de pessoas participaram na iniciativa “Plantar Portugal”

Afluente do Ribeiro do Monreal recebeu
uma centena de árvores

O

afluente do Ribeiro do
Monreal, linha de água
urbana na cidade de
Reguengos de Monsaraz, recebeu uma
centena de árvores no âmbito do
movimento voluntário “Plantar
Portugal”. A iniciativa decorreu no dia 23
de Novembro, Dia da Floresta
Autóctone, e apesar das más condições
climatéricas teve a participação de
dezenas de pessoas de todas as idades
que plantaram vegetação ribeirinha
endémica das linhas de água,
nomeadamente choupos, freixos,
salgueiros, sabugueiros e amieiros.
Na sequência do projecto “Plantar
Portugal”, o Município de Reguengos de
Monsaraz pretendeu requalificar o
afluente do Ribeiro do Monreal, pois esta
linha de água estava desprovida de
vegetação ribeirinha, o que a tornava
incompleta e ineficiente em termos da
sua função ecológica. As linhas de água
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ditas urbanas, ou seja todas aquelas que
integram o perímetro urbano da cidade
de Reguengos de Monsaraz, constituem
a estrutura ecológica primária, traduzindo-se em corredores verdes dentro da
malha urbana estruturados pelas linhas
de água. Assim, os Serviços de
Requalificação Urbana e Espaços Verdes
da autarquia vão ainda desenvolver uma
acção de requalificação da envolvente à

linha de água, criando uma zona de
fruição, lazer e estadia para os munícipes.
O movimento “Plantar Portugal” teve
como objectivo contribuir para a
conservação da natureza, biodiversidade
e uso racional dos recursos naturais,
tendo em vista o benefício dos cidadãos
de hoje e das gerações vindouras.

Educação

Carlos Zorrinho assinalou momento importante para a educação no Concelho

Jardim-de-infância inaugurado na
comemoração do centenário da República

O

novo jardim-de-infância de
Reguengos de Monsaraz foi
inaugurado no dia 5 de
Outubro, durante a comemoração do
centenário da implantação da República
em Portugal. Na cerimónia esteve o
Secretário de Estado da Energia e da
Inovação, Carlos Zorrinho, o deputado
socialista eleito por Évora, Bravo Nico, a
Governadora Civil do Distrito de Évora,
Fernanda Ramos e responsáveis da
administração pública descentralizada.
O jardim-de-infância, uma obra que
representou um investimento de cerca de
430 mil euros, já está a funcionar desde o
início do ano lectivo e tem capacidade
para 125 crianças entre os três e os cinco
anos de idade.
O centenário da implantação da
República em Portugal foi comemorado
em Reguengos de Monsaraz com a
exposição “Letras e Cores, Ideias e
Autores da República”, que esteve
patente entre os dias 5 e 10 de Outubro
no Salão Nobre dos Paços do Município.
Esta mostra da Direcção-Geral do Livro e
das Bibliotecas, em colaboração com a
Comissão Nacional para as Comemo-

rações do Centenário da República,
apresentou os trabalhos de 10
ilustradores que trataram 10 temas
representativos do contexto social,
político, cívico e cultural da época a partir
de textos de autores que marcaram
decisivamente a cultura humanísticoliterária em Portugal no final do século
XIX e início do século XX. Os temas
tratados foram: Ultimatum, Monarquia,
5 de Outubro, Igreja, Educação,
Mulheres, Modernismo, Grande Guerra,
Chiado e Revistas.

No âmbito desta comemoração
realizou-se também um concerto com a
Camerata ARS Música e foi apresentada
a peça de teatro “Breve História da
República Portuguesa”, um espectáculo
de Nuno Miguel Henriques e protagonizado em palco por Nuno Nogueira,
Igor Tarquínio e Silvano Magalhães, que
conta os principais acontecimentos da
História de Portugal desde o início da
Nacionalidade, em 1143, até à Revolução
de 5 de Outubro de 1910.
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Educação

Obras avançam no início deste ano

Investimento de 12 milhões de euros na
modernização da Escola Secundária

A

Projecto da Escola Secundária
Conde de Monsaraz
24
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Parque Escolar E.P.E e a
Direcção Regional de Educação do Alentejo realizaram
no dia 6 de Dezembro uma sessão de
esclarecimento no Auditório Municipal
para apresentar as obras de
modernização da Escola Secundária
Conde de Monsaraz, num investimento
de cerca de 12 milhões de euros. As obras
avançam no início deste ano e têm um
prazo de execução de 15 meses.
O projecto de arquitectura foi
produzido por uma equipa liderada por
Alexandre Marques Pereira e prevê uma
capacidade de 32 turmas para a Escola
Secundária Conde de Monsaraz. A
modernização do estabelecimento de
ensino visa criar um novo modelo de
gestão das instalações, garantindo uma

optimização de recursos e uma correcta
conservação e manutenção dos edifícios
após a intervenção.
A escola ficará com núcleos destinados
às aulas de ciências e tecnologias, artes,
oficinas, Centro Novas Oportunidades,
biblioteca/polivalente, área
social/restauração, desportiva e
docentes/admi-nistrativa. Pretende-se
assim que os vários edifícios se
agreguem como um edifício conjunto,
com condições de funcionalidade,
conforto, segurança, salubridade e
adaptado às novas tecnologias,
garantindo a sua dura-bilidade e
sustentabilidade no tempo.

Desporto e Juventude

Mais de 400 pessoas assistiram à condecoração de 84 desportistas

Gala do Desporto homenageou a excelência
desportiva dos atletas alentejanos

A

5ª Gala do Desporto do
Alentejo Central decorreu no
dia 20 de Novembro no
Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e
Exposições de Reguengos de Monsaraz.
Mais de 400 pessoas assistiram a este
evento onde foram homenageados 84
desportistas que se destacaram no
desporto nacional e internacional.
Esta iniciativa organizada pela
Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central (CIMAC) e pelo Município de
Reguengos de Monsaraz homenageou
atletas de 17 modalidades: Hipismo (1
atleta), Columbofilia (2), Pesca (8),
Desporto Escolar na modalidade de
atletismo (4), Judo (2), Orientação (10),
Andebol (1), Trampolins (5), Atletismo
(2), Desporto Escolar na modalidade de
Futsal (12), Danças de Salão (4), Tiro (6),
Futebol (2), Duatlo (1), Esgrima (1),
Basquetebol (2) e Orientação (21). Entre
os homenageados estiveram oito atletas
de Reguengos de Monsaraz, nomeadamente Pedro Torrado (Futebol,
jogador do Sport Lisboa e Benfica), Maria
Teresa Aleixo (Hipismo, Centro Hípico
Municipal), Joana Medinas (Atletismo,
Desporto Escolar, Escola Básica
Integrada), Cristiano Soeiro, Duarte
Ramalho, Ana Rodrigues, Pedro Chicau
e João Félix (Trampolins, Secção de

Ginástica e Trampolins da Sociedade
Artística Reguenguense).
A Gala do Desporto integrou também
as actuações musicais do Grupo Coral da
Freguesia de Monsaraz e do projecto
Rayos (Centro das Artes de Arraiolos),
tendo terminado com um convívio com
todos os atletas.
O evento teve como objectivo valorizar
a prestação dos atletas que durante a
época desportiva 2008/2009 projectaram
o desporto da região e contribuíram para

o desenvolvimento desportivo dos seus
concelhos. Os desportistas que foram
laureados obtiveram lugares no pódio
em campeonatos e torneios de nível
nacional e internacional, sendo igualmente merecedores de homenagem os
atletas que integraram a selecção
nacional nesta época desportiva ou
participaram em competições internacionais ao mais alto nível, como
campeonatos europeus, mundiais,
olímpicos ou paraolímpicos.
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Cerca de 150 profissionais conheceram potencialidades turísticas do concelho

Reguengos de Monsaraz recebeu
congresso de profissionais de turismo

O

3º Congresso da Associação
de Profissionais de Turismo
de Portugal decorreu nos
dias 5 e 6 de Novembro em Reguengos
de Monsaraz e em Évora. Cerca de 150
profissionais do sector participaram
neste encontro subordinado ao tema
“Profissionais de Turismo - Criar valor,
promover a mudança!".
O primeiro dia do congresso realizouse no Auditório Municipal. Os
congressistas debateram os temas
“Gestão de Talentos”, “Acolhimento e
Hospitalidade” e “Produtos Estratégicos”. A manhã do segundo dia
decorreu no Auditório da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Évora.
O 3º Congresso da Associação de
Profissionais de Turismo de Portugal teve
como principais objectivos promover o
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destino Alentejo como o palco ideal para
a realização de eventos no âmbito do
Meeting Industry e iniciar uma task force
com todas as entidades com responsabilidades na região, em particular na
área do desenvolvimento turístico, para o
incremento de acções de valorização e
promoção dos profissionais de turismo e
para a melhoria do seu desempenho e
produtividade, no sentido de contribuir
para a criação de uma imagem turística
forte e de grande qualidade. Esta reunião
visou também colocar o Alentejo na rota
das agências de viagens nacionais, darlhe notoriedade realçando a diversidade
paisagística, a riqueza do seu património
histórico, gastronómico e cultural que
tornam a região num destino único e
diferente.

Presidente da Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz na sessão de
abertura

Turismo

Município apostou no património histórico e natural

Monsaraz eleita Maravilha do Alentejo

A

vila medieval de Monsaraz foi eleita uma das “7
Maravilhas do Alentejo” pelos leitores do jornal
Margem Sul. O Município de Reguengos de
Monsaraz aderiu a esta iniciativa que teve mais de 80 mil
votos através do site do periódico e que pretendeu contribuir
para a promoção do Alentejo, mobilizando os cidadãos para
a defesa e a redescoberta do património material e imaterial.
A outra candidatura do Município foi a paisagem do Grande
Lago Alqueva no concelho de Reguengos de Monsaraz.
Este concurso organizado pelo jornal Margem Sul com o
apoio dos governos civis de Évora, Beja, Portalegre e Setúbal
recebeu 30 candidaturas municipais. Para além de Monsaraz,
a lista vencedora das “7 Maravilhas do Alentejo” integra o
Castelo de Evoramonte (Estremoz), Fortaleza de Marvão,
Lago de Alqueva (Portel), Tapeçarias de Portalegre, Portas de
Beja (Serpa) e Terreiro do Paço (Vila Viçosa).
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Milhares de turistas visitaram Monsaraz para apreciarem o presépio de rua

Presépio de Monsaraz remodelado e com
novas figuras em tamanho real

O

Presépio de Rua com figuras
em tamanho real, um projecto
artístico da autoria da
escultora Teresa Martins, foi apreciado
por milhares de turistas entre os dias 4 de
Dezembro e 6 de Janeiro. Na inauguração do presépio actuou o Grupo
Coral da Freguesia de Monsaraz.
Pelo décimo primeiro ano consecutivo,
esta organização do Município de
Reguengos de Monsaraz animou a vila
medieval, desta vez com novas figuras e
após trabalhos de remodelação e
restauro. O presépio teve este ano 43
figuras e ficou distribuído pelas ruas de
Monsaraz até ao Largo do Castelo, local
onde foi instalado o conjunto principal
com a Virgem, São José e o Menino. Para
além dos habituais Reis Magos, dos
guardas do castelo, do pastor e da
lavadeira, entre muitas outras, o presépio
recebeu mais duas figuras, nomeada-
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mente a fiadeira e o almocreve, e
algumas personagens foram colocadas
noutros locais, atribuindo-lhes um
sentido diferente.
As figuras, construídas a partir de
grandes estruturas de ferro e rede
recobertas por panos de cor crua,
impermeabilizados e tratados para o
efeito, receberam as caras e as mãos, que
eram em gesso e agora foram feitas em
cerâmica, ficando com forma e num
sentido mais figurativo. Com esta
remodelação, a escultora manteve os tons
pastel nas figuras, mas acrescentou-lhes
tons rosa velho e lilases. Outra das
alterações foi a construção do estábulo
onde ficou agora a Sagrada Família, com
figuras em tamanho real uma vez que as
anteriores apresentavam dimensões num
sentido desproporcional, mas propositado, tendo estas sido reaproveitadas e
colocadas na Praça da Liberdade, em

Reguengos de Monsaraz. Como
habitualmente, as figuras estiveram
iluminadas durante as noites.

Cultura

monsaraz
museu aberto
Ciclo de Exposições

Turistas que visitaram a vila medieval de
Monsaraz no ano de 2010
13.344 atendimentos no Posto de Turismo de Monsaraz (55% estrangeiros)
2.676 visitas ao Museu de Arte Sacra (27% estrangeiros)
35.407 visitas às exposições na Igreja de Santiago (32% estrangeiros)
77.450 entradas na Igreja Matriz de Monsaraz (31% estrangeiros)

“Ambiências II”

“O Jardim Murcho”

Monsaraz recebeu exposição de
Susete Bento

Pintura, escultura e técnicas mistas
de Antonio Ángel

A exposição “Ambiências II”, de Susete Bento, esteve patente até
ao dia 9 de Janeiro na Casa Monsaraz, em Monsaraz. Esta
mostra foi organizada pelo Município de Reguengos de
Monsaraz e esteve integrada no ciclo de exposições Monsaraz
Museu Aberto. Susete Bento é autodidacta e tem tentado criar
um estilo próprio mercê da observação do seu meio ambiente. A
artista inspira-se no Alentejo e nas ambiências ainda existentes,
muitas delas que já correm o risco de desaparecer num futuro
próximo.

Uma exposição de pintura, escultura e técnicas mistas de
Antonio Ángel, integrada no ciclo de exposições Monsaraz
Museu Aberto, denominada “O Jardim Murcho”, esteve patente
entre 27 de Novembro e 9 de Janeiro na Igreja de Santiago, em
Monsaraz. Antonio Ángel estudou na Faculdade de Belas Artes
de San Carlos, em Valencia (Espanha), e expõe os seus trabalhos
desde 1977, tendo recebido vários prémios, com destaque para o
Prémio Internacional de Desenho Joan Miró, da Fundação Joan
Miró, de Barcelona, em 1986.

“Só Bombas... Piroclásticas”

Exposição de bombas piroclásticas
dos vulcões dos Açores
Uma exposição de bombas piroclásticas esteve patente entre os
dias 1 e 31 de Outubro na Igreja de Santiago, em Monsaraz. José
Francisco Pereira mostrou no Ciclo Monsaraz Museu Aberto a
exposição de estatuetas em basalto “Só Bombas… Piroclásticas”,
utilizando o material criado pela natureza nos Açores. Esta
mostra organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz
apresentou 21 bombas piroclásticas, na sua maioria com o rosto
humano esculpido, revelando múltiplas expressões humanas.
As bombas resultaram da massa de lava projectada pelos
vulcões da ilha do Faial.
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Música japonesa, música de câmara, canções napolitanas e cante alentejano

Espectáculos que foram um elogio ao
Outubro Mês da Música

O

Outubro Mês da Música,
iniciativa organizada pelo
Município de Reguengos de
Monsaraz, apresentou concertos de
grande diversidade musical, como a
música de câmara, o cante alentejano,
canções napolitanas e música tradicional
japonesa. O primeiro concerto desta série
de espectáculos, no dia 4 de Outubro, no
Auditório Municipal, foi preenchido com
a música dos períodos Barroco, Clássico e
Romântico da Camerata ARS Música,
dirigida pelo maestro Jacinto Montezo e
constituída por flauta, oboé, dois
clarinetes, fagote, violoncelo, contrabaixo
de cordas e harpa. No dia 10 de Outubro,
o Auditório Municipal voltou a receber
mais um concerto de qualidade, desta
vez com a actuação do grupo feminino
japonês Famirosa Harmony, acompanhado nalguns temas por Mário Moita
ao piano e Kajó Soares ao saxofone e
guitarra portuguesa. Esta família,
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constituída pela mãe Yukiko e as filhas
Emiko, Yumiko e Fumiko, apresentou
um espectáculo de músicas tradicionais
japonesas, tendo sido interpretados
alguns fados com Fumiko a cantar em
português e Mário Moita em japonês. A
mensagem musical do grupo Famirosa
Harmony incentiva ao entendimento
entre os povos do mundo e à
conservação do planeta para as gerações
vindouras.
“Música no Museu” foi o nome do
concerto apresentado no dia 16 de
Outubro, na Igreja de Santiago, em
Monsaraz. Esta iniciativa da Fundação
Inatel contou com a participação da
Orquestra Metropolitana de Lisboa e tem
como objectivo levar a música a espaços
fora dos grandes centros urbanos. Em
Monsaraz actuaram dois músicos desta
orquestra, nomeadamente Stéphanie
Manzo (harpa) e Nuno Inácio (flauta),
num dueto em que interpretaram música

de câmara de Johann Sebastian Bach,
Vincent Persichetti, Jean-Michel Damase
e Nino Rota.
No dia 23 de Outubro decorreu no
Auditório Municipal um encontro de
grupos corais com as actuações do
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 e Grupo Coral da Casa do Povo
de Ferreira do Alentejo.
O Outubro Mês da Música fechou no
dia 30 de Outubro, também no Auditório
Municipal, com um recital de canto e
piano, com Jaime Varela a interpretar
canções napolitanas, acompanhado por
Mauro Dilema.

Sociedade

6.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz a Cidade

Victor Martelo homenageado com a
atribuição do seu nome às Piscinas Municipais

V

ictor Martelo, Presidente da Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz desde as primeiras eleições livres,
realizadas em 1976, até às últimas eleições autárquicas, em
2009, foi homenageado no dia 8 de Dezembro durante as
comemorações do sexto aniversário da elevação de Reguengos de
Monsaraz à categoria administrativa de cidade, com a atribuição do
seu nome às Piscinas Municipais. A construção das piscinas da cidade,
inauguradas a 4 de Julho de 1998, é considerada a sua grande obra. Na
cerimónia foram recordados alguns episódios vividos por Victor
Martelo sobre as dificuldades que passou para conseguir realizar a
obra e a justificação de não a ter feito mais cedo, ainda durante a
década de 80 do século passado, pois considerou mais importante
para o bem-estar da população instalar o saneamento básico em todas
as povoações da Freguesia de Monsaraz.

Pelourinho de Monsaraz esteve simbolicamente iluminado

Reguengos de Monsaraz, Cidade Contra a
Pena de Morte

O

Município de Reguengos de
Monsaraz aderiu pelo
segundo ano consecutivo à
iniciativa mundial “Cidades para a Vida
Cidades Contra a Pena de Morte, que se
assinalou no dia 30 de Novembro,
iluminando simbolicamente o Pelourinho de Monsaraz. “Cidades para a
Vida Cidades Contra a Pena de Morte” é
uma iniciativa que nasceu em 2002 pela

mão da Comunidade de Sant'Egídio e
que a Amnistia Internacional tem vindo a
apoiar. Até à data, 1184 cidades de 81
países, entre os quais Portugal, participam regularmente nesta manifestação
simbólica contra a pena de morte. Neste
dia, os cidadãos e organizações em todo
o mundo promovem acções com o
objectivo de denunciar o uso contínuo da
pena de morte e chamar novamente a

atenção de que a abolição é uma batalha
universal.
Segundo a Amnistia Internacional,
actualmente 139 países aboliram a pena
de morte na lei ou na prática. Apenas 18
países levaram a cabo execuções em 2009,
tendo sido executadas pelo menos 714
pessoas em países como a China, Irão,
Iraque, Arábia Saudita e Estados Unidos
da América.
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Programa comemorativo integrou espectáculo musical, exposição “Viva a República!...
Em Digressão” e atribuição de bolsas de mérito desportivo a atletas do Concelho

Requalificação Urbana da Aldeia de Cima
apresentada no Dia da Cidade

O

Município de Reguengos de
Monsaraz apresentou no dia
8 de Dezembro as obras de
requalificação do Largo da Liberdade e
do Largo 1º de Maio, ambos na Aldeia de
Cima, bem como em toda esta zona mais
antiga da cidade, num investimento
superior a 100 mil euros. A apresentação
destas obras à população decorreu no
âmbito das comemorações do sexto
aniversário da elevação de Reguengos de
Monsaraz à categoria administrativa de
cidade e contou com a actuação do
Grupo Coral da Casa do Povo de
Reguengos de Monsaraz.
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Os trabalhos tiveram como objectivo a
remodelação das redes de água e de
esgotos pluviais. No largo da Aldeia de
Cima foi alterado o pavimento existente e
colocados bancos de jardim, mesas com
bancos individuais e nova iluminação
pública. No Largo da Liberdade foi ainda
criada uma bolsa de estacionamento e
em ambos os largos foram plantadas
árvores com a intenção de devolver com
qualidade os espaços aos munícipes,
criando zonas de sombreamento.
O Dia da Cidade, que é oficialmente o
dia 9 de Dezembro, foi assinalado com a
inauguração da exposição itinerante
“Viva a República!... Em Digressão”. Esta
exposição, integrada nas comemorações
do centenário da República, esteve
patente na Praça da Liberdade entre 8 e
10 de Dezembro. Dedicada à I República,
um dos períodos mais marcantes da
história recente de Portugal, a mostra
convidava o visitante a acompanhar o
percurso da evolução do ideário
republicano, o processo de implantação
da República, os principais contextos e
transformações a que esteve associada.
Esta exposição, que iniciou em Setembro
uma digressão nacional, vai percorrer
cerca de uma centena de concelhos,
permanecendo aproximadamente um
ano em itinerância. A mostra está
colocada numa viatura adaptada e é
acompanhada por uma equipa de
mediação, sendo também disponibilizados materiais e suportes pedagógicos e de divulgação.
O programa comemorativo integrou
também um espectáculo com a Lisbon
Swing Band, acompanhada por Carlos
Guilherme, que apresentou um repertório baseado nos grandes clássicos para
Big Band da música nacional e internacional. Durante o espectáculo,
realizado no Auditório Municipal, foram
entregues as bolsas de mérito desportivo
a oito atletas de Reguengos de Monsaraz.
As bolsas, com valores monetários entre
os 300 e os mil euros, foram dadas, de
acordo com o regulamento municipal, a
Joana Medinas, na modalidade de
atletismo (desporto escolar), a Andreia
Santos, Cristina Soeiro, Duarte Ramalho,
Iara Amado, Pedro Chicau, Pedro
Carrasqueira e Sara Carraça, praticantes
de Trampolins da Secção de Ginástica da
Sociedade Artística Reguenguense.

Bolsas de mérito desportivo distribuídas no espectáculo comemorativo
do Dia da Cidade

Espectáculo com a Lisbon Swing Band, acompanhada por Carlos
Guilherme

Visita à Exposição “Viva a República!... Em Digressão”
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Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz recebeu
Medalha de Mérito de Protecção e Socorro na comemoração do 75º aniversário

Município dedicou monumento aos
bombeiros

N

Monumento em homenagem aos
“Soldados da Paz”
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a celebração do 75º
aniversário da Associação
Humanitária Bombeiros
Voluntários de Reguengos de Monsaraz,
o Município de Reguengos de Monsaraz
erigiu um monumento em homenagem
aos “soldados da paz” na rotunda de
saída da cidade em direcção a S. Marcos
de Campo. A inauguração decorreu no
dia 10 de Outubro, data em que se
comemorou o aniversário da associação.
O monumento, considerado o maior
do país, com 11,5 metros de altura, foi
criado pelos irmãos António e Francisco
Charneca, autores também da escultura
de José Mestre Baptista que está colocada
em S. Marcos do Campo. Este projecto
desenvolveu-se em cerca de três meses e
o monumento foi construído com uma
estrutura de ferro, gesso, poliuretano e
resina poliéster.
Para assinalar esta importante data, o
Município de Reguengos de Monsaraz
apresentou também um livro sobre a
história da corporação de bombeiros,
intitulado “Corpo de Salvação Pública -

75 anos”, e que tem uma edição de mil
exemplares.
Na cerimónia, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Reguengos de Monsaraz foi agraciada
pelo Secretário de Estado da Protecção
Civil, Vasco Franco, com a Medalha de
Mérito de Protecção e Socorro, no grau
prata e distintivo azul, pelo “exemplar
percurso da sua existência ao serviço da
comunidade e da protecção e socorro de
populações, com uma actuação sempre
caracterizada pelo heroísmo, pela
abnegação e pela solidariedade com o
próximo”, pode ler-se no despacho de 9
de Agosto do Ministro da Administração
Interna, Rui Pereira. Nesta ocasião, foram
igualmente distinguidos com o “Crachá
de Ouro” os comandantes António João
Félix e Joaquim Faísco, os chefes Luís
Soeiro Rolo e José Brites Morais, o
Município de Reguengos de Monsaraz e
a Junta de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz.

Arquivo Municipal - Documentos disponíveis para consulta
No dia 23 de Maio de 1968, o Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Mário Perdigão Garcia da
Costa, recebia uma carta com um documento que logo à partida o classificou de precioso. Tratava-se da biografia de José
Maria de Carvalho, falecido no longínquo ano de 1917 (17 de Janeiro). Ao longo da sua vida, este homem desempenhou
as funções de presidente da Câmara de Reguengos, de Administrador do Concelho de Reguengos e, durante trinta
anos, foi Regente da Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense.
José Maria de Carvalho nasceu em Portel no dia 11 de Dezembro de 1851. A 6 de Outubro de 1862 foi para Reguengos de
Monsaraz com a sua mãe e irmã, tendo então acompanhado o irmão para Mourão onde foi maestro da banda
mouranense durante alguns anos. Por carta datada de 3 de Fevereiro de 1886, passada pela Presidência da Relação de
Lisboa, foi autorizado a exercer as funções de solicitador de causas nos auditórios da comarca de Reguengos de
Monsaraz. Na década de 90 do século XIX, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
e foi sócio fundador do Sindicato Agrícola, a cujos corpos gerentes sempre pertenceu. Em 1886 casou com Maria José
Braga Ramalho de Carvalho. Deste enlace nasceram Clotilde de Carvalho e José Maria de Carvalho. Pouco depois do
seu casamento assumiu a regência da banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, que regeu até ao seu
falecimento.
Nessa biografia, oferecida ao nosso Município pelo filho do Regente, José Maria Carvalho Júnior, podemos ainda
conhecer e estudar em pormenor a vasta lista de composições que o regente compôs ao longo da sua vida e que foram
posteriormente utilizadas por outros maestros e regentes em vários pontos do país.

Biblioteca Municipal - Sugestões de leitura
Lucrécia Borgia: 1480-1519

Maravilhoso Guadiana: as
grandezas, as misérias, o mistério:
entendimento de um rio

Geneviève Chastenet
Lisboa: Bertrand, 2003
Lucrécia Bórgia, filha do Papa
Alexandre VI e irmã de César Bórgia
nasceu em Roma em 1480 e morreu em
Ferrara em 1519. A sua vida situa-se no
coração da época renascentista explosão artística, refinamento da
literatura, esplendor das festas. A esta
grandeza artística e social opunham-se
a violência, as traições e os
assassinatos: em suma, sumptuosidade e barbárie.
Um destino maldito envolve Lucrécia.
Devido às calúnias por parte dos
inimigos do pai, foi acusada de duplo
incesto, o que, durante muito tempo,
seduziu as imaginações. Sendo a filha querida de Alexandre VI, o irmão, por
razões políticas, matou o primeiro homem que ela amou e estrangulou o seu
segundo marido. Apesar destes reveses do destino, Lucrécia estimula a lenda
devido à sua beleza, inteligência, refinado sentido político e talento. Em Ferrara era
adorada e chamavam-lhe A Mãe do Povo, tendo sido admirada pelos mais
brilhantes espíritos do seu tempo.

Contactos úteis
Câmara Municipal
Geral | 266 508 040
Fax | 266 508 059
Gabinete Presidente | 266 508 055
Gabinete Vice-Presidente | 266 508 050/51
Gabinete Vereadora | 266 508 050/51
Aprovisionamento | 266 508 046
Comunicação e Imagem | 266 508 048
Contabilidade e Património | 266 508 041
Expediente Urbanístico | 266 508 045
Cultura e Educação | 266 503 309
Protecção Civil | 266 508 500/925 508 500
Recursos Humanos | 266 508 041
Taxas e Licenças | 266 508 053
Outros Serviços Municipais
Posto de Turismo | 266 508 052
Mercado Municipal | 266 502 498
Solidariedade Social | 266 508 170
Piscinas Municipais | 266 502 103
Centro Hípico Municipal | 266 519 839

Francisco Dias da Costa
Porto: Campo das Letras, 2005
Depois de uma primeira edição, com
perto de quinze anos, esgotada e com
características que estavam a pedir
outra, mais cuidada que a anterior, eis
de novo o Maravilhoso Guadiana,
escrito por quem, à volta do seu curso,
desenhou muitos percursos,
caminhando da foz para as nascentes e
interrogando pessoas e lugares sobre
os caminhos da água que começa a
formar o grande rio do Sul.
Amante do Guadiana e do seu
conhecimento, Francisco Dias da Costa, ajuda-nos neste livro a pensar que é o
amor a um rio que faz criar o desejo de conhecê-lo melhor e que o seu
conhecimento também faz acrescentar o amor que temos por ele.

Escolas
ES Conde de Monsaraz | 266 503 290
EBI de Reguengos de Monsaraz | 266 509 200
EB1 de Campinho | 266 589 319
EB1 de Caridade | 266 502 008
EB1 de Outeiro | 266 557 457
EB1 de Perolivas | 266 502 298
EB1 de Reguengos de Monsaraz | 266 502 042
EB1 de São Pedro do Corval | 266 549 430
EB1 de São Marcos do Campo | 266 587 007
Jardins-de-infância
Campinho | 266 589 117
Caridade | 266 502 008
São Marcos do Campo | 266 587 074
São Pedro do Corval | 266 549 697
Outeiro | 266 557 457
Perolivas | 266 502 298
Reguengos de Monsaraz | 925 993 786/7
Santa Casa da Misericórdia | 266 509 190
Juntas de Freguesia
Campinho | 266 589 156
Campo | 266 587 126
Corval | 266 549 128
Monsaraz | 266 550 120
Reguengos de Monsaraz | 266 509 330

Outros Serviços
Repartição de Finanças | 266 502 136
Táxis (Praça) | 266 502 671
Tribunal de Reguengos de Monsaraz | 266 503 772
Guarda Nacional Republicana | 266 509 380
Bombeiros Voluntários | 266 502 228
Rodoviária do Alentejo | 266 502 336
Cartório Notarial | 266 503 010
Centro de Saúde | 266 509 150
Centro Regional Segurança Social | 266 503 100
Conservatória do Registo Civil | 266 508 140
Correios | 266 509 100
Comissão de Protecção Menores | 266 501 325
Bancos
Banco Espírito Santo | 266 503 402/3
Banco Português de Investimento | 266 508 020
Millennium BCP | 266 009 620
Banco Santander Totta | 266 501 340
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo | 266 509 360
Caixa Geral de Depósitos | 266 503 564

O Município de Reguengos de Monsaraz agradece às
empresas, empresários e estabelecimentos comerciais que
patrocinaram e aderiram ao Natal em Reguengos.
ADERENTES

MONSARAZ
Café-Restaurante O Alcaide
Casa Dona Antónia - Turismo Rural
Casa Saramago - Tur. Espaço Rural, Lda.
Casas de Campo - Sociedade Turismo
Flores e Companhia
Manuel Domingos Dias Gato
Monte d'Avó Chica
Restaurante Casa do Forno
Restaurante O Bizaca
Restaurante O Convívio
Restaurante O Lumumba
Restaurante Sem-fim
Vila Planície
XarazTur
REGUENGOS DE MONSARAZ
A Loja
A Prendinha
A Toca
Adega do Calisto
Agroreguengos - Comércio Produtos Agro-Pecuários
Aida Dias Passinhas - Florista
Alfaiate & Santos - Materiais de Construção
Ana Maria Poupinha Mendes Sagrado
Armando Fialho Lourinho - Retrosaria
Auto Farias Capucho - Reparações Auto
Auto Mecânica Reguenguense
Bar Pub JP2
Baú de Ferro - Artigos Decorativos
Bicho da Moda
Bicifaísco
Café-Restaurante Avenida
Café-Restaurante O Chaparro
Café-Restaurante O Pingo
Café-Restaurante-Churrasqueira O Compadre
Carlos Alberto Nunes Guerreiro
Casa da Palmeira
Casa do Alentejo
Casa Reis
Casa Valadas - Comércio de Veículos Motorizados
Chen Ling Fen
Churrasqueira Góis
Churrasqueira Raposo
Ciberévora - Tecnologias de Informação
Citroreguengos
Cityluz - Comércio Material Eléctrico
Clireg - Centro Clínico de Reguengos
CMB - Clínica Mário Belo
COPLAR - Cooperativa de Consumo Popular
Corte e Recorte - Rogério e Miquelina
Cosmética e Perfumaria Lurdes Borrego
Dade Cabeleireiro

PATROCINADORES

Entrada Gratuita

Banco Espírito Santo
Caixa Agrícola do Alentejo Central
Carlos Medinas-Const. Placas Painéis Publicitários
Construções Monsaraz
Desinfesul
Dr. Ricardo Cruz - Medicina Dentária

Ciclo de Cinema
Português
Filmes da Nossa Memória

Dentisa
Éden Tentation, Lda.
Electroalqueva - Com. de Electrodomésticos
Electroreguengos
Empório do Açúcar
Ensitel Reguengos
Escola de Condução D. Nuno Álvares Pereira
Fábrica Alentejana de Lanifícios de Mizete Nielsen
Farmácia Martins
Farmácia Moderna
Farmácia Paulitos
Fevereiro - Reboques do Alentejo
Fisionova - Clínica de Fisioterapia e Reabilitação
Fit Club Ginásio
Flores Cuco
Florista Bem-me-Quer
FotofilmDigital
Frutas Rosibela Capucho
G e F Pronto-a-Vestir
Galeria Arte Café
Gilberto Rodrigues
Grafimonsaraz - Artes Gráficas
Hambuá
Hospedaria Os Condes
Hotel Província
Infante Confeitaria e Pastelaria
Informática 22L
Instituto de Beleza Marino
J. Alves
J. J. Natura de Célia de Jesus Madeira Esteves
J. M. - Artigos de Caça e Pesca
Jasmim Rodrigues & Céu
Jerónimo Marques Barona
Joaquim Canadas dos Santos
José Francisco Padilha Loja
José Ramalho - Automóveis
Julieta Paixão Sardico Navalhas
L. M. Navalhas
L. Murteira Climatização
Lapijóia Ourivesaria
Helena Paixão, Esteticista e Massagem
Luís Manuel Marino Gonçalves
Luís Miguel Rosmaninho Braguez
Madruga Valido
Manuel Fernando Reis Soeiro
Manuel Valadas Sérgio
Marcelino Ramalho Nobre & Filhos
Maria do Céu de Jesus Agostinho
Mercearia Margalha
Mercearia Maria Lurdes Nobre
Micro-Industrial, Fabrico de Máquinas Industriais
Minimercado Charme 87
Minimercado Mariana
Moda Infantil - Kanz
Natália Cabeleireiros
NAUTIAGRO
Norte-Sul
Oficina de Reparações Mecânicas Luís Reis Capucho
Olímpio Garcia Caeiro Cristino
Óptica Havaneza
Óptica Ramos
Ortoreguengos
Papelaria Central
Papelaria Monumental

Pastelaria Boca Doce
Paulo Guilherme Nunes Lopes
Pensão Fialho
Perfumaria Mirinha
Petroreguengos - Combustíveis e Representações
Pizzaria Jona
Policlínica Santo António
Portilopes - Indústria de Madeiras
Pronto-a-Vestir Joli
R. J. Pinto Comercialização e Distribuição de Gás
Regpeixe - Comércio de Peixe
Restaurante A Grelha
Restaurante Aloendro
Restaurante Mestre Tapas
Restaurante O Barril
Restaurante Solar de Monsaraz
Restaurante-Bar Harmonia e Sabor
Restaurante-Bar Plano B
Restaurante-Casa de Campo MonReal
Restaurante-Hospedaria A Moira
Restaurante-Hospedaria O Gato
Restaurante-Pizzaria Aqui Jardim
Restaurante-Taberna Al-Andaluz
Retrosaria Sidusa (Rosa Maria Ramalho)
Rui Manuel Honrado Pinto
Salão de Cabeleireira Mavilde
Salofranci - Romualdo Quintas dos Santos
Santana Seguros
Sapataria Joquel
Sapataria Nova
Segurreg - Mediação Seguros
Sérgio Manuel Vicente Fama Lucena
Silvino Martins Porteiro Rosa
Somodel - Sociedade de Móveis e Decorações
Sport Jovem
Sulpeças - Amândio Pereira de Matos
Teresa Jóias
Timarte - Malhas e Confecções
Tisbol Sport
Tubo Diesel - Apoio Técnico à Agricultura
Vidroreg - Vidreira de Reguengos
Vulcanizadora Guadiana
Zenimédica

Escola de Condução Ferreira & Honrado
Gescruzeiros
Fernando J. N. Gonçalves
Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva
Gomes e Colaço
Grafimonsaraz - Artes Gráficas
Esporão, SA
Imoalqueva - Mediação Imobiliária
Irrimendes - Sistema de Regas e Bombas
Hospedaria Os Condes
José Manuel Soeiro Cunha

Luís Manuel Marino Gonçalves
Marques & Filho
Pastelaria Tentação
PMB - Distribuição de Publicidade e Serviços
Restaurante - Bar Aladin Kebab
RC Alentejo
REMAX
Restaurante - Bar - Discoteca Convívius
Traveltejo - Agência de Viagens e Turismo
Unirádio

SÃO MARCOS DO CAMPO
Bela Neves
Guilherme António Caeiro Félix
Restaurante Os Manos
SÃO PEDRO DO CORVAL
Café Triunfo
Casa Pio
Joaquim A. Ramalho Tavares
Minimercado Manhã Rosada
Minimercado Sandra Reis
Olaria Bulhão
Olaria Cristo
Olaria Egídio Santos
Olaria José Cartaxo
Olaria Patalim
Olaria Tavares
Padaria de S. Pedro
Restaurante A Tarefa

A Menina da Rádio

Rosa de Alfama

O Costa do Castelo

O Leão da Estrela

6 de fevereiro,
Domingo 17h00

13 de fevereiro,
Domingo 17h00

20 de fevereiro,
Domingo 17h00

27 de fevereiro,
Domingo 17h00

Fado, História de
Uma Cantadeira

O Grande Elias

A Canção de Lisboa

19 de fevereiro,
Sábado 21h00

26 de fevereiro,
Sábado 21h00

12 de fevereiro,
Sábado 21h00

Auditório Municipal

CAMPINHO
Café-Snack-Bar O Rito
Minimercado Luís Pereira dos Santos
Minimercado Mini Grula
Minimercado Nanda
Minimercado Rosa
Restaurante Monte d' Açorda
Sérgio José Capucho Rito (Alquediana)
Snack-Bar O Joca

