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Apresentação da Carta Arqueológica decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho 


Carta Arqueológica de Reguengos de Monsaraz reviu mais de 4.500 

entradas arqueológicas em inventários nacionais


AGENDA CULTURAL

outubro / novembro


A apresentação pública da Carta Arqueológica do 

concelho de Reguengos de Monsaraz decorreu 

no dia 15 de agosto no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho. Nesta sessão esteve Paula Amen-
doeira,Diretora Regional de Cultura do Alentejo,

António Valera, responsável pelo Núcleo de 

Investigação em Arqueologia da ERA Arqueo-
logia, e os arqueólogos que elaboraram a carta 

arqueológica, nomeadamente Rui Mataloto,

André Pereira e Manuel Calado.

A arqueologia do concelho de Reguengos de 

Monsaraz foi uma das mais intensamente estu-
dadas na segunda metade do século XX,criando 

um enorme repositório de informação, muitas 


vezes sem o grau de precisão e detalhe possíveis 

de obter hoje.Para a elaboração deste documen-
to a equipa de especialistas percorreu mais de 

1.500 quilómetros a pé pelo concelho e reviu 

mais de 4.500 entradas arqueológicas em inven-
tários nacionais referentes aos cerca de 1.500 síti-
os arqueológicos da região.

A salvaguarda do património arqueológico 

passa hoje, em boa medida, pelas entidades 

municipais de ordenamento do território e pela 

ação direta de uma comunidade ativa e partici-
pativa, mas também desperta para o seu passa-
do e identidade coletiva.Neste contexto,a reali-
zação de uma Carta Arqueológica municipal 

torna-se muito mais que a criação de mais um 

documento de ordenamento do território,cons-
tituindo igualmente um repositório da história 

local e da identidade coletiva.No fundo parte da 

alma de um território. A informação reunida e 

escrutinada será posteriormente vertida para os 

instrumentos locais de gestão do património,

nomeadamente o Plano Diretor Municipal,mas 

também para uma edição que permita a todos 

uma visão global sobre o património.O território 

do concelho, pela sua extensão, riqueza e diver-
sidade,desde muito cedo atraiu e fixou as vivên-

cias humanas,deixando marcas mais ou menos 

visíveis na paisagem, dando-lhe a espessura 

única dos milénios.

Do Paleolítico à Medievalidade são já conheci-
dos centenas de sítios arqueológicos, vivendo 

este território máximo dinamismo há 5.000 

anos, quando foram erguidos mais de uma 

centena de megálitos e foi aberto o grande recin-
to de fossos dos Perdigões.Todavia,numa paisa-
gem em grande transformação, sinal do dina-
mismo humano e económico, importa identifi-
car, caracterizar e proteger este património 

arqueológico para que as gerações futuras rete-
nham o seu sentido identitário.


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 

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

Museu do Fresco 

Biblioteca Municipal 

Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Ruas de Monsaraz 

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

Torre de Menagem 
«Memento-mori» 
Exposição de Rogério Ramalho - Ink/Biro 
24 de setembro a 31 de outubro 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h00 

Serviço de táxi tem 23 paragens no concelho e complementa a oferta de transporte público


Município de Reguengos de Monsaraz implementa serviço Transporte a 

Pedido em todo o concelho


O Município de Reguengos de Monsaraz já tem 

em funcionamento o serviço Transporte a 

Pedido em todo o concelho. Este serviço de 

transporte público em que o passageiro tem que 

efetuar previamente a reserva da sua viagem é 

disponibilizado pela autarquia para fazer chegar 

o transporte aos locais onde ele não existe ou é 

deficitário,não se sobrepondo à oferta existente,

apenas a complementando. Os serviços são 


realizados pelos taxistas que operam no conce-
lho e as reservas poderão ser efetuadas até às 

12h30 do dia útil anterior ao da viagem, através 

de chamada para o número de telefone 300 079 

000 (nos dias úteis das 9h às 12h30 e entre as 14h 

e as 17h30), indicando o nome, contacto, para-
gem de origem e horário e a paragem de destino.

No concelho de Reguengos de Monsaraz existe o 

circuito azul e o circuito verde e os custos da 

viagem poderão ser de dois,três ou quatro euros 

por pessoa,de acordo com a distância e a origem 

ou destino da viagem, tendo os utilizadores de 

adquirir os bilhetes diretamente aos motoristas.

Embora o serviço de transporte seja efetuado por 

táxis,não se trata de um serviço de táxi,pois exis-
tem 23 paragens devidamente identificadas com 

o símbolo do Transporte a Pedido, horários e 

circuitos definidos.

Em Reguengos de Monsaraz,o circuito azul tem 

paragens na Praça de Táxis, no Centro 

Rodoviário,na Praça da Liberdade,no Centro de 


Saúde, nas Piscinas Municipais Victor Martelo,

no Centro de Formação do Instituto do Emprego 

e Formação Profissional e na Rua dos Mendes 

(próximo do Parque de Feiras e Exposições),

assim como nas aldeias de Caridade, Perolivas,

Cumeada,S.Marcos do Campo e Campinho.Nas 

viagens efetuadas neste circuito a tarifa será de 

dois euros na zona 1 e de três euros na zona 2.O 

circuito verde terá as mesmas paragens em 

Reguengos de Monsaraz,a que se juntam as das 

aldeias de Carrapatelo,Santo António do Baldio,

S.Pedro do Corval (Largo da Igreja e Largo S.João 

de Deus), Motrinos, Barrada, Outeiro, Telheiro,

Ferragudo e Monsaraz, assim como a praia 

fluvial de Monsaraz. Neste circuito, consoante 

as distâncias, há uma zona 1 com um custo de 

dois euros por viagem, a zona 2 com o preço de 

três euros por serviço e a zona 3 com o valor de 

quatro euros.


Principais Deliberações da Câmara Municipal


Reunião de 8 de setembro de 2021	 Pedro do Corval, de Campinho e de São Marcos do Campo - Aprovado por 

Unanimidade


l Ratificação do acordo de colaboração celebrado entre o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana,I.P.e o Munício de Reguengos de Monsaraz no âmbito do 1.º l Reunião de 22 de setembro de 2021 
Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - Aprovado por unanimidade 

l Ratificação / Confirmação do Protocolo – Condições de contratação e funciona-
l Prorrogação do prazo do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de 	 mento das equipas de intervenção permanente da Associação Humanitária – 
Reguengos de Monsaraz - Aprovado por unanimidade	 Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz - Aprovado / Ratificado por 


unanimidade

l Minuta da convenção conjunta entre o parceiro líder e os paceiros da Rede Cidades 
Circulares Relações Urbano-Rurais – RURBAN Link (para fase 1) - Aprovado por l Listas finais das propostas a submeter a votação das edições de 2021 do Orçamento 
unanimidade Participativo e do Orçamento Participativo Jovem – Ratificação de Despacho -

Aprovado / Ratificado por Unanimidade 

l Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de Reguengos de Monsaraz,de São 
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