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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 

Animais de Companhia

O Município de Reguengos de Monsaraz vai construção e modernização destes centros. O balneários para os funcionários. A ala clínica 

construir um Centro de Recolha Oficial de Centro de Recolha Oficial de Animais de terá acesso independente e integra o gabinete 

Animais de Companhia, no âmbito das suas atri- Companhia vai ocupar uma área de 3.875 do veterinário, sala de tratamentos, sala de este-
buições no domínio da defesa da saúde pública e metros quadrados e terá boxes, paddock e um rilização e cirurgia, sala de occisão e recobro, 
animal e na preservação do bem-estar dos bloco destinado a canil, gatil e área clínica. Este instalações sanitárias e sala de receção e espera. 
animais e do meio ambiente. A infraestrutura bloco é composto por oito celas para cães, duas O centro terá também parque de estacionamen-
representa um investimento de cerca de 156 mil para gatos e duas para quarentena, um compar- to e uma área de circulação envolvente.

euros e está enquadrada no Programa de timento para higienização, armazém de rações, 
Concessão de Incentivos Financeiros para a instalações sanitárias e zona de vestiários e 


REGUENGOS
	
COMVIDA NO VERÃO
	

REGUENGOS DE MONSARAZ 

13 AGOSTO EARS WIDE OPEN
	
21H30
	TOUCHEZ & BERNARDO CRUZ
	

AUDITÓRIO MUNICIPAL
	

14 AGOSTO MÁRIO MOITA
	
21H30
	40 ANOS DE PALCOS
	

AUDITÓRIO MUNICIPAL
	

28 AGOSTO HUGO SOFT
	
21H30
	CORETO DO PARQUE DA CIDADE 

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 
 www.andancas.net 

POSTO DE TURISMO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

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
BANDEIRA AZUL 

OS VALORES DA SUSTENTABILIDADE 

AGENDA CULTURAL

setembro / outubro


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 

«Caminhos do Combatente» 
Exposição de Ivone Gaipi - Escultura 
1 de setembro a 1 de outubro 
Horário: 10h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30 
Encerra ao fim de semana 

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

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

REGUENGOS

... por um concelho amigo do ambiente! 

limpo
 

x
 Mais 
Comércio 
LOCAL
	

U�lize corretamente os contentores. É tão simples! 

- Coloque sempre o seu lixo no interior dos contentores e não o deixe no chão. Se o 
contentor es�ver cheio, procure outro contentor próximo ou deposite no dia seguinte; 

- Acondicione devidamente o lixo em sacos de plás�cos fechados antes de o colocar nos 
contentores; 

- Não coloque cinzas e material incandescente nos contentores. Pode provocar um 
incêndio; 

- Mantenha o contentor sempre fechado, para evitar maus cheiros ou pragas de animais; 

- Não mude os contentores de local; 

- Não coloque anúncios publicitários nos contentores. 

Os móveis velhos, eletrodomés�cos fora de uso, 
resíduos verdes e outros monos, são objeto de recolha 
especial. Não os abandone na via pública ou coloque 
junto dos contentores, nós procedemos à recolha em 
sua casa, de forma gratuita. 

Poderá contactar os serviços por e-mail 
bu.reguengos@cm-reguengos-monsaraz.pt, telefone ou 
pessoalmente no Balcão Único Municipal. 

Ligue 266 508 049 
Nós fazemos recolha gratuita 

PUBLICIDADE 

Atividades de educação ambiental 

inseridos no programa Bandeira Azul: 

Ÿ Programa rádio - “ 2 minutos verdes”: de junho a 
setembro na Unirádio 
Ÿ Noticia Verde: de junho a setembro  no Jornal  
Palavra 
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 

Temperatura Termometria 28º ºC -

17/08/2021 
Enterococos 
Intes�nais 

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 
46 

Unidades 
NMP/100 mL 

Valor 
Referência 

1500 (a) 

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 

Principais Deliberações 

da Câmara Municipal


Reunião de 30 de junho 2021

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

Reunião de 14 de julho de 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 Moção “Segurança no Concelho de Reguen-
gos de Monsaraz” - Aprovado por unani-
midade; 

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. 

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