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Investimento municipal de cerca de 156 mil euros numa infraestrutura que ficará dotada de boxes, paddock e bloco para canil, gatil 

e área clínica


Reguengos de Monsaraz vai ter um Centro de Recolha Oficial de 

AGENDA CULTURAL

agosto / setembro


Animais de Companhia

O Município de Reguengos de Monsaraz vai 

construir um Centro de Recolha Oficial de 

Animais de Companhia,no âmbito das suas atri-
buições no domínio da defesa da saúde pública e 

animal e na preservação do bem-estar dos 

animais e do meio ambiente. A infraestrutura 

representa um investimento de cerca de 156 mil 

euros e está enquadrada no Programa de 

Concessão de Incentivos Financeiros para a 


construção e modernização destes centros. O 

Centro de Recolha Oficial de Animais de 

Companhia vai ocupar uma área de 3.875 

metros quadrados e terá boxes, paddock e um 

bloco destinado a canil,gatil e área clínica.Este 

bloco é composto por oito celas para cães, duas 

para gatos e duas para quarentena,um compar-
timento para higienização, armazém de rações,

instalações sanitárias e zona de vestiários e 


balneários para os funcionários. A ala clínica 

terá acesso independente e integra o gabinete 

do veterinário,sala de tratamentos,sala de este-
rilização e cirurgia, sala de occisão e recobro,

instalações sanitárias e sala de receção e espera.

O centro terá também parque de estacionamen-
to e uma área de circulação envolvente.


REGUENGOS 
NO VERÃO COMVIDA 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

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 

EARS WIDE OPEN 
TOUCHEZ & BERNARDO CRUZ 

13 AGOSTO 
21H30 

21H30 

21H30 

AUDITÓRIO MUNICIPAL 

HUGO SOFT28 AGOSTO 
CORETO DO PARQUE DA CIDADE 

MÁRIO MOITA 
40 ANOS DE PALCOS 

14 AGOSTO 

AUDITÓRIO MUNICIPAL 

www.andancas.net 

Principais Deliberações 
da Câmara Municipal 

HORÁRIO DE VIGILÂNCIA: das 9h00 às 19h00, 

todos os dias durante a época balnear 

ÉPOCA BALNEAR 2021 

PERÍODO: 1/06/2021 a 26/09/2021 

Comecemos por um desao, vamos falar daquilo que é único 
e identitário da nossa terra mas sem mencionar: vinhos, 
azeites, enchidos, mel e queijos. Tentem por favor, durante 5 
minutos, eu espero… ok, não é fácil, pois não? Talvez porque 
de Melgaço a Ponta Delgada e de Lagos a Mogadouro, todos 
os municípios tem histórias para contar sobre os seus 
produtos 'únicos e identitários', nomeadamente, e quase, 
sempre, vinhos, azeites, enchidos, mel e queijos, e pouco 
mais. Então, o que é que há assim de tão especial nestes 
produtos que os torne realmente distintos e que levem um 
consumidor a relacionar produto com memória? 

Para que um processo de reconhecimento de ligação ao local 
de origem de um produto ou serviço passe da experiência 
para a persistência é fundamental acontecerem 3 estímulos:  
territorial, cultural e natural. O territorial passa por 
reconhecer as características gerais do produto e os 
elementos marcantes do território (ex: queijo da Serra da 
Estrela); o cultural relaciona-se com a familiaridade entre o 
produto e as tradições de uma determinada comunidade de 
pessoas (ex: tapetes de Arraiolos); o natural abrange a 
complexidade e o fascínio pela paisagem e a biodiversidade 
de cada região (ex: camarinhas do pinhal de Leiria). 

R3 - Reconhecer, Restaurar e Reconectar 

Ecossistemas em Reguengos de Monsaraz 

Sobre Reguengos de Monsaraz pouco haverá a acrescentar 
aos aspetos culturais e territoriais sobejamente conhecidos, 
desde a monumentalidade de Monsaraz à fortíssima cultura 
do vinho, enquanto nos aspetos naturais, Alqueva é 'o' mar-

co, assim como a paisagem dominada pelo montado, vinhas 
e olivais. Mas estarão estas três dimensões verdadeiramente 
interligadas? Ou ainda falta fazer algo? Dou um exemplo 
prático. 

Desde 1997 que conheço bastante bem a Herdade do Espo-
rão, propriedade icónica, e já assisti a centenas de visitas à 
herdade que se focam 99,9% na experiência de enoturismo, 
com passeio pelas vinhas e provas na adega e uma 
espreitadela ao lago da barragem do Esporão para uma foto 
bonita. Mas as vinhas (e o olival, já agora) representam cerca 
de 1/3 do total da herdade, sendo que no restante espaço 
ocorrem mais de 10 habitats distintos e bem mais de 300 
espécies de fauna e ora, ocorrendo ainda a monumentalida-
de do vale encaixado do rio Degebe, já muito inuenciado 
por Alqueva, mas que marca dramaticamente a paisagem da 
região, havendo ainda a ribeira da Caridade a marcar a 
própria identidade desta herdade, quer ao alimentar a 
barragem que fornece água às vinhas, como a manter alguns 
dos habitats mais ricos deste ecossistema. 

Mas, mesmo com os seus 2000 ha, o Esporão é uma pequena 
2

parte dos 460 km do concelho e apenas um pequeno pedaço 
de terra na região de Alqueva. Tomando por exemplo a 
ribeira da Caridade, que nasce a sensivelmente 9km a norte 
da herdade, vemos que não existe ainda um plano integrado 
para a sua gestão de forma a criar um contínuo ecológico 
relevante que enriqueça a região em termos dos serviços que 
este ecossistema pode providenciar, desde a provisão e 
regulação de água e carbono à promoção de serviços cultu-

Anal, qual o valor económico e socioecológico dos ser-
viços dos ecossistemas, o que é que se perde e o que é que 
se ganha quando se intensica a produção agrícola, quais os 
reais benefícios para a saúde pública e ambiental do controlo 
de vegetação em meio urbano com recurso a herbicidas, qual 
o potencial de usufruto turístico, desportivo e cultural quan-
do se interligam as grandes áreas de produção de vinhos e 
azeites com as paisagens mais silvestres do montado de 
azinho, pastagens, montes e arrifes que marcam a natureza 
da região, qual o valor adicional que uma agricultura mais 
ecológica e sustentável trás não só a quem dela vive mas a 
todos que dela beneciam? 

E uma última pergunta, como pode essa região gerir o seu 
valor patrimonial, cultural e natural se não reconhecer, 
restaurar e reconectar pessoas, negócios e ecossiste-
mas? Acredito que o futuro passa por uma maior simbiose 
entre pessoas, tradições e Natureza, e acredito que será essa 
simbiose que vai tornar os vinhos, azeites, queijos, mel e o 
que mais nos lembremos de produzir naturalmente 
inesquecíveis. 

Nuno Gaspar de Oliveira, CEO NBI – Natural Business Intelli-
gence 

rais de lazer e visitação. Mesmo ao nível da conservação de 
espécies de aves e plantas, sabemos muto sobre o que se 
passa em algumas áreas privadas mas muito pouco sobre o 
que se passa na região como um todo, como se interligam as 
áreas mais importantes para a conservação de espécies e 
habitats, onde e como funcionam os corredores ecológicos. 

Ÿ  Programa rádio - “2 minutos verdes”: de junho a 
setembro na Unirádio; 

Ÿ Noticia Verde: de junho a setembro no Jornal  
Palavra; 

Ÿ Limpeza da praia: 22 de agosto; 
Ÿ Caminhar para conhecer: 19 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 

Data da 
Colheita 

Parâmetros Método Resultados Unidades 
Valor 

Referência 

19/07/2021 

Temperatura Termometria 26,6º ºC -

Escherichia coli 
ISO 9308-

3:1998-
Microplacas 

SO 7899-
1:1998-

Microplacas 

NMP/100 mL 

NMP/100 mL < 15 (LQ) 

< 15 (LQ) Enterococos 
Intes�nais 

1500 (a) 

500 (a) 

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

Atividades de educação ambiental 

inseridos no programa Bandeira Azul: 

BANDEIRA AZUL 

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

Reunião de 30 de junho 2021 

l Atribuição de Apoios para o ano letivo 2021-
2022, no âmbito da Ação Social Escolar -
Aprovado por unanimidade; 

Reunião de 28 de julho de 2021 

l Arrendamento para fins não habitacionais 
do imóvel sito na Rua Dr. António Vaz 
Natário em Reguengos de Monsaraz (Anti-
gos Lavadouros Públicos) – Relatório de 
Análise de Propostas -Aprovado por unani-
midade. 

l Código de Ética e de Conduta do Município 
de Reguengos de Monsaraz - Aprovado por 
unanimidade; 

Reunião de 14 de julho de 2021 

l Moção “Segurança no Concelho de Reguen-
gos de Monsaraz” - Aprovado por unani-
midade; 

EXPOSIÇÕES 

MONSARAZ 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

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

Obras de Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, 
Luís Noronha da Costa, Lucio Muñoz e Manuel Amado 

Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de 
Monsaraz - Coleção Novo Banco 

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 

Igreja de Santiago 

Mais 

LOCAL 
Comércio 

Exposição de Victor Cameirão - Óleo s/tela e acrílico 
«Memórias» 

Até 5 de setembro | Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h00 

«Noivas do Caminho» 

Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h00 
11 de setembro a 14 de novembro 
Exposição de Lu Mourelle - Acrílico 

Exposição de Ivone Gaipi - Escultura 

Horário: 10h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30 
Encerra ao fim de semana 

1 de setembro a 1 de outubro 

«Caminhos do Combatente» 

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 

http:www.andancas.net
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