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TEM RECEITA MÉDICA OU NECESSITA 
DE MEDICAÇÃO REALMENTE URGENTE? 

A Linha 1400 é uma linha gratuita que funciona 24 horas 
por dia, sete dias por semana, orientando os(as) utentes 
para a farmácia da sua preferência que se encontre mais 
próxima e com capacidade de dar resposta urgente ao 
seu pedido de medicamentos. 

O que é a Linha 1400? 

Marque de qualquer telefone xo ou de qualquer 
telemóvel o número 1400 (chamada totalmente gratuita) 
e de seguida, se tiver receita médica ou se a linha avaliar 
que é medicação realmente urgente, será orientando(a) 
para a farmácia que se encontre mais próxima e com 
capacidade de dar resposta ao seu pedido. 

Como utilizar? 

Se a medicação que necessita não tiver receita médica ou 
não for medicação realmente urgente, pode ligar na 
mesma para a Linha 1400. Nestes casos, o(a) utente será 
encaminhado(a) para a farmácia de serviço mais 
próxima, podendo no entanto ser uma farmácia que 
esteja fora do concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Mesmo não sendo urgente, posso ligar? 

Atualmente, no concelho de Reguengos de Monsaraz, a 
farmácia de serviço encerra às 21h00. Após essa hora, 
caso necessite de medicação realmente urgente ou tenha 
uma receita médica para levantar deve utilizar a Linha 
1400. Assim, será encaminhado(a) para a farmácia em 
Reguengos de Monsaraz que consiga dar resposta 
urgente ao seu pedido. 

Em que situações devo recorrer a esta linha? 

Ligue
1400 

Serviço de Disponibilidade 24 Horas 
em Reguengos de Monsaraz 

FARMÁCIAS 

Centro de testagem funciona das 9h30 às 13h de segunda a sexta-feira


Autarquia abriu centro de testagem à covid-19 na biblioteca municipal

O Município de Reguengos de Monsaraz abriu 

no dia 4 de janeiro um centro de testagem à 

covid-19 na Biblioteca Municipal de Reguengos 

de Monsaraz, localizada no Palácio Rojão. Esta 

iniciativa da autarquia em parceria com as 

farmácias do concelho pretende reforçar a testa-
gem à covid-19 no concelho com a realização de 

testes de antigénio no âmbito do regime que 

prevê a sua comparticipação na totalidade.

Desta forma será também possível responder à 


elevada procura de testes e contribuir para que 

os diagnósticos sejam precoces, evitando a 

propagação do vírus. O centro de testagem 

funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 

13h, na modalidade de casa aberta (sem marca-


EXPOSIÇÕES 

MONSARAZ 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

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 Medieval - O Sistema Defensivo 
Horário: 09h30-12h30 e 14h-17h30 

Museu do Fresco 

Biblioteca Municipal 

Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Ruas de Monsaraz 

AGENDA CULTURAL 

Sacristia da Igreja de Santiago 
«Museu Coleção Vintém» 
Instrumentos musicais do mundo 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h30 

Igreja de Santiago 
«Topofilias» 
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 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h30 

19 de janeiro 
2 de fevereiro 
16 fevereiro 

Assista em direto às reuniões de câmara 
através da página de facebook da 
Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz 

Próximas Reuniões 
de Câmara Municipal: 

ção).

A autarquia alargou a testagem a todo o conce-
lho e tem técnicos para realizarem os testes 

durante uma manhã por semana em cada sede 

de freguesia.


Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz eleita na lista de Carlos Moedas


Marta Prates eleita para membro da Mesa do Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses

Marta Prates, Presidente da Câmara Municipal 

de Reguengos de Monsaraz,foi eleita no dia 11 de 

dezembro para membro da Mesa do Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portu-
gueses.A eleição aconteceu em Aveiro durante o 

25.º Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, tendo Marta Prates 

integrado a lista de Carlos Moedas,Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa, que foi escolhido 

para liderar este órgão. A Mesa do Congresso é 

constituída por 13 elementos, sendo um presi-
dente, cinco vice-presidentes e sete vogais. Para 

além de Carlos Moedas e Marta Prates,a Mesa do 

Congresso integra também os autarcas de 

Moimenta da Beira, Lousã, Santarém, Ourique,

Câmara de Lobos, Almada, Covilhã, Marco de 

Canaveses, Penafiel, São Brás de Alportel e 


Marinha Grande.

O Congresso Nacional reúne ordinariamente de 

dois em dois anos e com carater eletivo até 

quatro meses após as eleições autárquicas,assim 

como extraordinariamente sempre que para tal 

for convocado pelo Presidente, a requerimento 

do Conselho Geral ou pelo menos por um terço 

dos membros da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses.Marta Prates considera 

que “esta eleição dignifica Reguengos de 

Monsaraz e responsabiliza-nos, mas sobretudo 

coloca-nos no caminho ativo da procura e 

reivindicação de instrumentos para que o poder 

local possa,de forma concreta,estar mais próxi-
mo de todos e fazer mais pelas pessoas”.

Neste congresso foi eleita Luísa Salgueiro,

Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos,


para Presidente da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, e Jorge Pinto, Presi-
dente da Assembleia Municipal de Borba, para 

Presidente do Conselho Fiscal.


Principais Deliberações 

da Câmara Municipal


Reunião de 9 de dezembro de 2021

l Subsídio anual à Associação Humani-
tária – Bombeiros Voluntários de 
Reguengos de Monsaraz - Aprovado por 
Unanimidade 

l Abertura de concurso para atribuição de 
habitação social em regime de arrenda-
mento apoiado sita no bairro 25 de abril,
n.º 18, em São Pedro do Corval -
Aprovado por Unanimidade 

Reunião de 22 de dezembro de 2021

l Reuniões da Câmara Municipal – Ano de 
2022 - Aprovado por unanimidade 

l Fixação do Imposto Municipal sobre 
Imóveis para o ano 2021 (Cobrança em 
2022) - Aprovado por unanimidade 

l Redução da Taxa de IMI para famílias 
com dependentes e com habitação 
própria e permanente para o ano de 2021 
(Cobrança em 2022) - Aprovado por 
unanimidade 

l Lançamento da Derrama (Cobrança em 
2022) - Aprovado por unanimidade 

l Participação variável no IRS para 2022 - 
Aprovado por Unanimidade 
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