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Cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho 


Tomada de posse dos eleitos para a Câmara 

Municipal e para a Assembleia Municipal


Mandato Autárquico 2021-2025 
Dias de Atendimento ao Público 
e Distribuição de pelouros 

Presidente da Câmara Municipal 
Marta Soa da Silva Chilrito Prates 
Terças-feiras - 9h30 às 12h30
	

a) Educação e Parque Escolar; 

b) Juventude; 

c) Cidadania e Participação; 

d) Saúde; 

e) Proteção Civil; 

f) Coordenação do Trabalho Autárquico; 

g) Coordenação Externa e Transfronteiriça; 

h) Agricultura e Desenvolvimento Rural;
	
i) Espaços Verdes; 

j) Defesa do Consumidor.
	

AGENDA CULTURAL

novembro / dezembro 

A cerimónia de tomada de posse dos eleitos para 

a Câmara Municipal e para a Assembleia 

Municipal de Reguengos de Monsaraz decorreu 

no dia 18 de outubro no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho.O novo executivo da autarquia é presi-
dido por Marta Prates, eleita pelo Partido Social 

Democrata, e tem como vereadores Francisco 

Grilo (PSD), António Fialho (PSD), Esmeralda 

Lucena (PS) e Anabela Caeiro (PS).

No seu discurso,a nova Presidente,Marta Prates,

referiu que é “um novo ciclo em que temos a 

responsabilidade de fazer mais pelas pessoas,

em que saberemos ouvir, pensar, planear e agir 

sempre de acordo com o superior interesse dos 

reguenguenses – foi para isso que viemos e é 

para isso que aqui estamos hoje, jurando por 

nossa honra perante todos cumprir com lealda-
de as funções que nos são confiadas e para as 

quais o povo nos empossou e entregou o futuro 

da nossa terra nos próximos anos”.Marta Prates 

disse ainda que “é por esse povo que seremos 

uma câmara totalmente transparente,com boas 

práticas, uma câmara virada para fora, uma 

câmara que não tem medo do futuro,que saberá 

receber quem vier de visita ou investir e que 

também acolhe e ouve todas as pessoas deste 

concelho,que respeitará a voz de todos por igual”.


A Presidente da Câmara Municipal de Reguen-
gos de Monsaraz abordou as dificuldades que 

terá pela frente, como nas áreas da saúde, da 

educação, da retoma da economia pós-pan-
demia e as questões sociais que daí advirão,mas 

também da realidade demográfica com o aban-
dono do interior. Por isso, Marta Prates conside-
rou que “em momento algum baixaremos os 

braços, faremos os quilómetros que forem 

necessários para falar com quem for necessário,

levando reivindicações e propostas as vezes que 

forem precisas, não abandonaremos a pressão 

sempre que assim tiver que ser, proporemos 

sempre políticas sociais que desenvolvam a 

nossa terra,convocaremos os jovens,valorizare-
mos os saberes dos mais velhos, e juntos sere-
mos capazes de construir uma nova terra, um 

novo concelho, o concelho do brilho e da espe-
rança”.

Seguiu-se a tomada de posse dos eleitos para a 

Assembleia Municipal de Reguengos de Mon-
saraz e a eleição da mesa deste órgão,tendo sido 

mais votada a proposta dos deputados do PSD.

Assim, Maria de Fátima Marques é a nova 

Presidente da Assembleia Municipal, que tem 

como Primeiro Secretário Rogério Carreteiro e 

Segundo Secretário Adriana Amador.


Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Francisco José Cardoso Grilo 
Terças-feiras - 14h30 às 17h30
	

a) Desporto;
	
b) Finanças; 

c) Economia, Turismo e Comércio Local; 

d) Recursos Humanos e Formação; 

e) Urbanismo, Planeamento e Ordenamento do 

Território; 

f) Obras Municipais; 

g) Auditoria e Gestão do Edicado Municipal e 

Eciência Energética.
	

Vereador da Câmara Municipal 
António Manuel Boto Fialho 
Quintas-feiras - 14h30 às 17h30
	

a) Cultura e Património;
	
b) Ação Social;
	
c) Coordenação do trabalho autárquico com as 

freguesias;
	
d) Associativismo;
	
e) Ambiente (abastecimento de água, saneamento 

básico, higiene e limpeza pública e biodiversidade);
	
f) Frota Municipal, Parque de Máquinas e Trânsito e 

Mobilidade;
	
g) Mercado Municipal e Veterinária;
	
h) Feiras e Mercados. 


Vereadora da Câmara Municipal 
Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena 
Quartas-feiras - 14h30 às 17h30 
Sem pelouros 

Reuniões de Câmara: 24 de novembro | 9 e 21 de dezembro  
Assista em direto às reuniões de câmara através da 

página de facebook da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Vereadora da Câmara Municipal 
Anabela Capucho Caeiro 
Quartas-feiras - 14h30 às 17h30 
Sem pelouros 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

diacidade
da 

Auditório Municipal 

9 de dezembro 
17.º Aniversário da Elevação de Reguengos de Monsaraz 
à Categoria Administrativa de Cidade 

8 de dezembro de 2021 . 21h00 

VII Cerimónia de Atribuição de
 Distinções Honorificas Municipais 

1 a 19 de dezembro 2021 
sábados, domingos e feriados 

Vem visitar-nos! 
Temos várias atividades de rua para ti! 

Praça da Liberdade 
Reguengos de Monsaraz 

Natal 
Reguengos 

em 
Principais Deliberações 
da Câmara Municipal 

EXPOSIÇÕES 

MONSARAZ 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

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

Encerra à segunda e terça-feira 

Obras de Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, 
Luís Noronha da Costa, Lucio Muñoz e Manuel Amado 
Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 

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

Museu do Fresco 

Biblioteca Municipal 

Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Ruas de Monsaraz 

Igreja de Santiago 

Exposição de Lu Mourelle - Acrílico 

Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h00 

«Noivas do Caminho» 

11 de setembro a 14 de novembro 

Sacristia da Igreja de Santiago 
«Museu Coleção Vintém» 

Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h00 
Instrumentos musicais do mundo 

Igreja de Santiago 

Exposição de fotografia 
Malvada Associação Artística da União de Freguesias 
São Mamede, Santo Antão, Sé e São Pedro de Évora 
27 de novembro a 23 de janeiro 

«Topofilias» 

Horário: 9h30-12h30 e 14h-18h00 

EVENTOS 

22 de novembro às 21h30 
Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz 
Org.: Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense 

Concerto Comemorativo dos 10 anos de regência 
do Maestro António Menino na SFHR 

Festa de Natal dos Reformados da Freguesia de 
Reguengos de Monsaraz 

8 de dezembro Reguengos de Monsaraz 
Às 14h e às 17h - Auditório Municipal 

11 de dezembro - Caridade 
15h - Centro Cultural Caridadense 1.º de Maio 

12 de dezembro - Perolivas 
15h - Sociedade União Perolivense 

Apoios: Câmara Municipal de Reguengos de 
Monsaraz, Centro Cultural Caridadense 1.º de Maio e 
Sociedade União Perolivense 

Org.: Junta de Freguesia de Reguengos de 
Monsaraz 

l Procedimento para atribuição de bolsas de 
estudo a estudantes do ensino superior 
público – Ano Letivo 2021/2022 - Aprovado 
por unanimidade 

l Vereadores a Tempo Inteiro - Aprovado 
por unanimidade 

l Delegação de Competências - Aprovado 
por unanimidade 

l Reuniões de Câmara - Aprovado por 
unanimidade 

Reunião de 6 de outubro de 2021 

Reunião de 22 de outubro de 2021 

Reunião de 27 de outubro de 2021 
l Constituição da Comissão de Vistorias e 
Auditorias -Aprovado por unanimidade 
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