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Encontro decorre nos dias 9 e 10 de setembro com a participação de delegados de todo mundo


Monsaraz vai receber a 5.ª Conferência Mundial de Enoturismo

Monsaraz vai receber nos dias 9 e 10 de setembro 

a quinta edição da Conferência Mundial de 

Enoturismo. Este encontro promovido pela 

Organização Mundial do Turismo em parceria 

com o governo através do Turismo de Portugal e 

o Município de Reguengos de Monsaraz terá 

como tema o “Enoturismo – um motor do desen-
volvimento rural”. A conferência vai analisar o 

contributo do enoturismo para a integração so-
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BANDEIRA AZUL 

BLUE FLAG MED WEEK 

O lixo marinho é presentemente um dos maiores 

problemas de poluição do Séc. XXI, sendo 

reconhecidamente considerado um problema 

emergente devido à sua contínua introdução no 

ambiente. O lixo marinho é definido como 

qualquer material duradouro, fabricado ou 

processado, que tenha sido descartado, 

abandonado ou eliminado pelo Homem em 

ambiente costeiro ou marinho (UNEP,20010). 

Este tipo de lixo é um enorme problema para o 

equilíbrio dos ecossistemas marinhos ou 

lacustres, mas também para a saúde humana e 

encontra-se presentemente em todos os lagos, 

rios, mares e oceanos do mundo, do Polo Norte 

ao Polo Sul, desde as zonas costeiras densamente 

povoadas às ilhas mais isoladas. As praias, como 

sabemos, são ambientes propícios à aglomera-

ção de pessoas, nas épocas balneares para 

descansarem e se banharem e no restante 

período do ano para exercício físico e deslocações 

em lazer, sendo por isso um local privilegiado 

para a concentração de resíduos, fabricados ou 

processados (lixo), que depois entram no sistema 

aquático (rios, estuários, costa marítima) e 

acabam no fundo dos oceanos. O lixo marinho é 

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”- 12 de Julho 

· Caminhar para conhecer: 26 de Setembro 

cial e económica das regiões e as suas potencia-
lidades para criar desenvolvimento e oportuni-
dades para benefício das comunidades rurais. 
Esta iniciativa que acontece pela primeira vez 

em Portugal vai decorrer num formato híbrido e 

terá a participação de delegados de todo o 

mundo. A Conferência Mundial de Enoturismo 

tem destacado nas suas edições a importância 

do enoturismo para o desenvolvimento socio-

17 de julho - 18H30 

Biblioteca Municipal de 

Reguengos de Monsaraz

Apresentação de final de 

ano da escola de música, 

seguida de pequeno 

concerto pela Banda da 

Sociedade Filarmónica 

Harmonia Reguenguense 

uma ameaça para a vida selvagem e ecossistemas 

marinhos, uma vez que afeta inúmeras espécies 

de mamíferos marinhos, répteis, peixes e aves 

marinhas, que facilmente ficam presas em redes 

de pesca ou que confundem os itens de plástico 

por alimento. Por todos estes motivos e em 

resposta ao ímpeto do Clean Seas, programa da 

Organização Nações Unidas, voltado para o 

combate à poluição por plásticos surgiu a 

iniciativa BLUE FLAG MED WEEK, que desde 2017 

envolve todos os países do Mediterrâneo 

membros da Bandeira Azul Internacional para 

económico dos destinos e servido de plataforma 

para a troca de experiências, identificação de 

boas práticas e promoção do enoturismo como 

ferramenta de desenvolvimento sustentável. A 
Organização Mundial do Turismo é uma agên-
cia especializada das Nações Unidas com sede 

em Madrid e é a principal organização interna-
cional de turismo e um fórum mundial para o 

debate das questões da política de turismo.


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 

operações simultâneas de limpeza das suas 

praias e marinas, sob o lema comum “Cuidar do 

mar que nos une”. Também a PRAIA FLUVIAL DE 

MONSARAZ se associou, este ano, à BLUE FLAG 

MED WEEK realizando a limpeza do seu areal e 

zonas envolventes à praia no dia 11 de julho de 

2021 contribuindo firmemente na união de 

esforços, de todos estes países, contra o 

desperdício numa área marinha que abriga 7,5% 

da fauna mundial e 18% da flora para além do 

contributo direto na preservação dos ecossiste-

mas existentes na albufeira de Alqueva. 

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 23º ºC -

21/06/2021 
Enterococos 
Intestinais 

SO 7899-
1:1998-
Microplacas 

< 15 (LQ) NMP/100 mL 500 (a) 

ISO 9308-

Data da 
Colheita 

Parâmetros 

Escherichia coli 

Método 
3:1998-
Microplacas Resultados 

< 15 (LQ) 
Unidades 
NMP/100 mL 

Valor 
Referência 

1500 (a) 

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

OS VALORES DA SUSTENTABILIDADE 

AGENDA CULTURAL

julho / agosto


EXPOSIÇÕES 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

Biblioteca Municipal 
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 

MONSARAZ 

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

Ruas de Monsaraz 
Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Igreja de Santiago 
«Memórias» 
Exposição de Victor Cameirão - Óleo s/tela e acrílico
	
Até 29 de agosto | Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h00
	

Mais 
Comércio
	
LOCAL
	

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 2 de junho de 2021

l Estratégia Local de Habitação de Reguengos de 

Monsaraz - Aprovado por unanimidade


l Construção do “Centro de Recolha Oficial de Ani-
mais de Companhia (CRO)” de Reguengos de 

Monsaraz” – Projeto Técnico de Execução - Aprova-
do por unanimidade


l Atividades de Animação de Apoio à Família – Ano 

letivo 2021/2022 - Aprovado por unanimidade


Reunião de 16 de junho de 2021

l Concurso público para “Serviço de Vigilância e 

Segurança do Meio Aquático para os anos de 2021 e 

2022” – Ratificação de aprovação de nova adju-
dicação e minuta de contrato - Aprovado por 

unanimidade


l Proposta de suspensão parcial da Planta de Zona-
mento do Plano de Urbanização de Reguengos de 

Monsaraz e Estabelecimento de Medidas Preventi-
vas - Aprovado por unanimidade


Reunião de 30 de junho de 2021

l Requalificação das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e 

Jardins de Infância do concelho de Reguengos de 

Monsaraz – Requalificação dos blocos A, B e C da 

Escola Básica Manuel Augusto Papança, em 

Reguengos de Monsaraz – Mapa de trabalhos 

complementares e de trabalhos a menos - Aprovado 

por unanimidade


l Primeira alteração às Normas de Cedência e Uti-
lização dos Painéis Publicitários Existentes nas 

Baias de Proteção a Peões na Cidade de Reguengos 

de Monsaraz -  Aprovado por unanimidade


l Programa Municipal Férias Divertidas – Edição 2021 

-Aprovado por unanimidade
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