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Parâmetros Método Resultados Unidades
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OS VALORES DA SUSTENTABILIDADE 

INFORMDireção: 

José Calixto 

Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz 

Redação e Design Gráfico: 

Gabinete de Comunicação e Imagem 

SÍNTESE INFORMATIVA  | ANO: 2021  | EDIÇÃO: JUNHO 

20 JUNHO / 18H30 

19 JUNHO / 18H30 

> Santo António do Baldio 
> Centro Cultural e Convívio 

> Outeiro 
> Centro Cultural e Convívio 

Todos os espetáculos têm lugares 
limitados conforme as normativas da DGS 

Consulte toda a 
informação sobre 
o festival e os respetivos 
espetáculos 

LA MAR DE LA MUSICA 
Joana Godinho: Voz 
Eduardo Ramos: Alaúde árabe 
Daniela Tomaz: Flautas históricas e adufe 

3 JULHO / 21H30 

> São Pedro do Corval 
> Igreja de São Pedro do Corval 

VOCES SPLENDENTES 
Ensemble Vocal a Capella 

4 JULHO / 21H30 

> Carrapatelo 
> Centro de Convívio 

GUIRIMBADU 
Eudoro Grade: Guitarra Clássica 
Marimba: Vasco Ramalho 

10 JULHO / 21H 

> São Marcos do Campo 
> Largo do Cruzeiro (Largo da Igreja) 

DUO LUNDÚ 
Voz: Joana Godinho 
Guitarra Romântica e Clássica: José Farinha 

REGUENGOS 
NO VERÃO COMVIDA 

PROGRAMAÇÃO JUNHO / JULHO 2021 

CORETO DO PARQUE DA CIDADE 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

HUGO SOFT 
26 JUNHO 

CANTA’RAZ 
2 JULHO 

MERAKI 
17 JULHO 

AR QUARTETO 
31 JULHO 

DE FORMA A CUMPRIR COM AS RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE, 

OS ESPETÁCULOS CONTAM COM UM NÚMERO LIMITADO DE LUGARES. RECOLHA O 

SEU BILHETE NO POSTO DE TURISMO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

AGENDA CULTURAL

junho / julho


Abertura das Piscinas Municipais 
Época balnear 2021 
Entrada Gratuita 12 e 13 de junho 

Lotação reduzida conforme as normas da DGS 

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 27 de junho | Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h 

Igreja de Santiago 

Mais 

LOCAL 
Comércio 

«Memórias» 
Exposição de Victor Cameirão - Óleo s/tela e acrílico 
Abertura a 9 de julho | Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h 

BANDEIRA AZUL 

ÉPOCA BALNEAR 2021 

PERÍODO: 1/06/2021 a 26/09/2021 

HORÁRIO DE VIGILÂNCIA: das 9h00 às 

19h00, todos os dias durante a época 

balnear 

A abertura da época balnear na praia fluvial de 

Monsaraz teve lugar no passado dia 01 de junho. 

A atual situação epidemiológica verificada em 

Portugal, em resultado da pandemia da doença 

COVID -19, tem vindo a exigir a adoção de várias 

medidas extraordinárias, com o intuito de 

prevenção, contenção e mitigação da transmis-

são da infeção. 

As praias constituem espaços lúdicos muito 

importantes, pelo que, mantendo -se ainda o 

contexto de pandemia é importante a ter em 

consideração a utilização destes espaços, na 

época balnear de 2021, de forma a não colocar 

em risco a estratégia de saúde pública adotada, 

garantindo, uma fruição em segurança. 

Assim o Decreto-Lei n.º 35-A/2021 de 18 de Maio 

regula o acesso, a ocupação e a utilização das 

praias de banhos no contexto de pandemia da 

doença COVID 19 para a época balnear 2021. 

No sentido de evitar a afluência excessiva às 

praias, o estado de ocupação é definido de 

acordo com a sinalética de cores: 

a) Verde: ocupação baixa, que corresponde a 

uma utilização até 50 %; 

b) Amarelo: ocupação elevada, que corresponde 

a uma utilização acima dos 50 % e até 90 %; 

c) Vermelho: ocupação plena, que corresponde 

a uma utilização superior a 90 % 

A Praia Fluvial de Monsaraz tem uma ocupação 

máxima de 500 utentes e foi colocado um mastro 

na entrada da praia com uma bandeirola 

hasteada cuja cor será representativa do nível de 

ocupação da praia. 

Os utentes da praia devem: 

- Cumprir as normas e orientações emitidas pela 

Direção -Geral da Saúde (DGS) em matéria de 

etiqueta respiratória; 

- Assegurar o distanciamento físico de segurança 

entre utentes no acesso e na utilização da praia e 

no banho no mar ou no rio; 

- Proceder à higienização frequente das mãos; 

- Usar máscara até chegar ao areal sempre que o 

distanciamento físico recomendado pelas 

autoridades de saúde se mostre impraticável; 

- Evitar o acesso a zonas identificadas com 

ocupação elevada ou plena; 

- Cumprir as determinações das autoridades 

competentes; 

- Depositar os resíduos gerados nos locais 

destinados a esse efeito. 

ATENÇÃO:Antes de ir à praia verifique a afluência 

às praias próximas, consultando a app InfoPraia, 

preferindo as que estão com um nível de 

ocupação mais baixo, assinaladas a verde, bem 

como praias vigiadas e com controlo da 

qualidade. 

Quando se verificar um nível elevado de 

ocupação não arriscar deslocação, pois pode ser 

difícil manter a distância de segurança. 

Atividades de educação ambiental inseridos 

no programa Bandeira Azul: 

· Programa rádio- “ 2 minutos verdes” : de Junho a 

Setembro na Unirádio 

· Noticia Verde: de Junho a Setembro  no Jornal da 

Palavra 

· Eco Monsaraz: 22 de Junho 

· Limpeza da praia: 14 de Julho e 22 de Agosto 

· Ginástica na Natureza: 18 de Julho 

· Workshop “Talks DecoJovem”- 07 e 08 de Julho 

· Caminhar para conhecer: 26 de Setembro 

Qualidade da água na praia: 
Análises realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente - Laboratório de Águas da ARH Alentejo 

Data da 
Colheita 

Parâmetros Método Resultados Unidades 
Valor 

Referência 

Temperatura Termometria 21,5º ºC -

SO 7899-
Enterococos 1:1998- < 15 (LQ) NMP/100 mL 500 (a)

26/05/2021 Intestinais Microplacas 

ISO 9308-
Escherichia coli 3:1998- < 15 (LQ) NMP/100 mL 1500 (a) 

Microplacas 

a) Todos os valores se encontram abaixo dos valores de referência 

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


Reunião de 5 de maio 2021

l Ratificação do Despacho n.º 26/GP/2021,de 21 de abril de 

2021 – Medida de Apoio excecional no âmbito do Fundo 

Municipal de Emergência COVID 19 – Transportes 

Escolares – Isenção do pagamento do passe escolar  

Aprovado por unanimidade


l Segunda alteração ao Fundo Municipal de Emergência 

COVID 19 – Plano de Medidas Excecionais para o 

relançamento social e económico do concelho de 

Reguengos de Monsaraz - Aprovado por unanimidade


l Ratificação/Confirmação do Despacho n.º 27/GP/2021,

de 28 de abril de 2021, que aprovou as normas de 

participação no Concurso ARCHI’ Nature 2021 -

Aprovado por unanimidade


l Conservação e Reabilitação das “Casas de Monsaraz” – 

Centro de Acolhimento Turístico de Monsaraz: Projeto 

Técnico de Execução - Aprovado por unanimidade


l Concurso Público da Empreitada de “Requalificação do 

Campo de Futebol Municipal – Construção do Relvado 

Sintético e Iluminação”: Relatório Final – Adjudicação e 

Minuta de Contrato - Aprovado por unanimidade


l Atribuição do suplemento de penosidade e insa-
lubridade - Aprovado por unanimidade


Reunião de 19 de maio 2021

l Recursos financeiros a afetar às edições de 2021 do 

Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo 

Jovem do Município de Reguengos de Monsaraz -

Aprovado por unanimidade


l Calendarizações excecionais para as edições de 2021 do 

Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo 

Jovem do Município de Reguengos de Monsaraz -

Aprovado por unanimidade


| Reguengos ComVida | www.cm-reguengos-monsaraz.pt | geral@cm-reguengos-monsaraz.pt 
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