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AGENDA CULTURAL

maio / junho


O Município de Reguengos de Monsaraz deu 

início à elaboração da Carta Arqueológica do 

concelho. Num trabalho coordenado pelos 

arqueólogos Rui Mataloto, André Pereira e 

Manuel Calado,pretende-se dar continuida-


Território teve grande atividade há 5.000 anos quando foram erguidos mais de uma centena de megálitos e foi aberto o 

grande recinto de fossos dos Perdigões 


Carta Arqueológica de Reguengos de Monsaraz vai permitir 

conhecer centenas de sítios arqueológicos no concelho


de e atualidade à múltipla informação dada lhe a espessura única dos milénios.

a conhecer por muitos dos investigadores Do Paleolítico à Medievalidade são já conhe-
que cruzaram o território concelhio. cidos centenas de sítios arqueológicos,

A informação reunida e escrutinada será vivendo este território máximo dinamismo 

posteriormente vertida para os instrumen- há 5.000 anos, quando foram erguidos mais 

tos locais de gestão do património, nomea- de uma centena de megálitos e foi aberto o 

damente o Plano de Diretor Municipal, mas grande recinto de fossos dos Perdigões.

também para uma edição que permita a Todavia, numa paisagem em grande trans-
todos uma visão global sobre o património.O formação, sinal do dinamismo humano e 

território do concelho de Reguengos de económico,importa identificar,caracterizar 

Monsaraz, pela sua extensão, riqueza e e proteger este imenso património arqueo-
diversidade,desde muito cedo atraiu e fixou lógico para que as gerações futuras rete-
as vivências humanas, deixando marcas nham também o seu sentido identitário.

mais ou menos visíveis na paisagem,dando-


Auditório Municipal
Reguengos de Monsaraz 

21 maio . 19 horas 

GRUPO DE MÚSICA 
CONTEMPORÂNEA 

DE LISBOA 
Rio de Tempo - Novos Maestros 

Maestro João Defeza 

De forma a cumprir com as recomendações da DGS, o espetáculo contará com um 
número de lugares muito limitado. Recolha o seu bilhete no posto de turismo de 

Reguengos de Monsaraz 

Mais 

LOCAL 
Comércio 

EXPOSIÇÕES 

MONSARAZ 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

Monsaraz Medieval - O Sistema Defensivo 
Horário: 09h30-12h30 e 14h-18h 

Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de 
Monsaraz - Coleção Novo Banco 
Obras de Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, 
Luís Noronha da Costa, Lucio Muñoz e Manuel Amado 
Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 
Encerra à segunda e terça-feira 

Museu do Fresco 

Biblioteca Municipal 

Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Ruas de Monsaraz 

«Sombras e Contrastes» 
Exposição de Miguel Duarte - Relevo Sobre Madeira 
Até 6 de junho | Horário: 10h-13h e 14h-17h 

Igreja de Santiago 

REGUENGOS DE MONSARAZ 
Até 31 agosto 2021 

habilite-Se a um dos 16 vouchers

 no valor de 30 euros que vão ser
	

sorteados todas as semanas até ao dia 10 de AGOSTO
	

solicite sempre fatura com número de contribuinte 

ainda não aderiu? 
ligue para o número 

968 562 655 

Principais Deliberações 

da Câmara Municipal


TEatroensaio 
«Parda» a partir de um 
texto de Gil Vicente 

> CARIDADE 16 MAIO / 11H 

> Centro Cultural Caridadense 1.º de maio 

Entrada Livre 

22 MAIO / 11H 

> Praça Bernardino José Cruz 

Entrada Livre 

12 JUNHO / 21H 

> Casa do Cante (Palco Exterior) 

Entrada Livre 

Aldovino Munguambe 
e Tomba Lobos 
Percussão e Bombos Tradicionais 

> CAMPINHO 

Guirimbadu 
Guitarra clássica e Marimba 

> TELHEIRO 

Espetáculo para maiores de 12 anos 

Todos os espetáculos têm lugares limitados 
conforme as normativas da DGS 

Consulte toda a 
informação sobre 
o festival e os respetivos 
espetáculos 

Reunião de 7 de abril 2021

l Início do procedimento de elaboração do Regulamento 
de Concessão de Benefícios e Regalias Sociais aos 
Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária – 
Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz -
Aprovado por unanimidade 

l Início do procedimento de elaboração do Regulamento 
Municipal de Apoio à Fixação de Pessoas e Famílias no 
Concelho de Reguengos de Monsaraz - Aprovado por 
unanimidade 

Reunião de 21 de abril 2021

l Primeira alteração ao Regulamento do Orçamento 
Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz 
-Aprovado por unanimidade


l Medida de Apoio à Retoma das Atividades Desportivas 
dos Escalões de Formação - Aprovado por unanimidade 

l Transferência de competências do Município de 
Reguengos de Monsaraz para a Freguesia de Corval – 
Proposta de transferência de recurso - Aprovado por 
unanimidades 

l Transferência de competências do Município de 
Reguengos de Monsaraz para a Freguesia de Monsaraz 
– Proposta de transferência de recursos - Aprovado por 

unanimidade


l Transferência de competências do Município de 
Reguengos de Monsaraz para a Freguesia de Reguengos 
de Monsaraz – Proposta de transferência de recursos - 
Aprovado por unanimidade 

l Transferência de competências do Município de 
Reguengos de Monsaraz para a União das Freguesias de 
Campo e Campinho – Proposta de transferência de 
recursos - Aprovado por unanimidade 
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