
O Voto de Louvor que a seguir se transcreve foi apresentado pelo Grupo Municipal do Partido 

Social Democrata. 

"Voto de Louvor- Complexo Arqueológico dos Perdigões 

Exma. Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Os membros da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, eleitos pela lista do PSD 

Partido Social Democrata, para o mandato do quadriénio de 201712021, considerando que: 

a) O Complexo Arqueológico dos Perdigões foi classificado pelo Governo da República 

Portuguesa, no dia 1 O de janeiro ·de 2019, como sitio de interesse nacional, com a 

designação de "Monumento Nacional"; 

b) O Complexo Arqueológico dos Perdigões, grande centro que se desenvolveu a partir do final 

do Neolítico e durante a Idade do Cobre, sensivelmente entre 3500 e 2000 a. C., constituiu-se já 

num grande arquivo e, nestes últimos 24 anos de pesquisa, transformou-se num sítio de 

referência para a investigação da Pré-História portuguesa, ibérica e europeia, sendo hoje 

considerado um dos sítios arqueológicos portugueses mais internacionalizados e seguidos; 

c) A classificação de "Monumento Nacional", agora atribuída ao Complexo Arqueológico 

dos Perdigões, é tambem o reconhecimento da seriedade e qualidade do trabalho de 

investigação que tem vindo a ser desenvolvido desde 1995; 

propõem, ao abrigo do preceituado na alínea b) do artigo 16. 0 do Regimento, que a Assembleia 

Municipal de Reguengos de Monsaraz aprove um VOTO DE LOUVOR em reconhecimento pelo 

trabalho meritório da empresa ERA ARQUEOLOGIA S.A., responsável pelas pesquisas desde o 

seu início e à sua equipa de trabalho e bem assim à empresa ESPORÃO S.A., proprietária de 

grande parte do terreno onde se situa o complexo e grande promotora e financiadora do 

Complexo Arqueológico dos Perdigões. 

Reguengos de Monsaraz, 17 de fevereiro de 2019." 
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A Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, reunida em sessão ordinária de 28 de 

fevereiro de 2019, deliberou, por unanimidade, aprovar o "Voto de Louvor - Complexo 

Arqueológico dos Perdigões". 

Reguengos de Monsaraz, 4 de março de 2019 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Ana Maria Férias Paixão Duarte 
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