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Município de Reguengos de Monsaraz chegou a acordo com a Rodoviária do Alentejo 


Terminal Rodoviário de Reguengos de Monsaraz reabriu ao público 

O Município de Reguengos de Monsaraz chegou 

a acordo com a Rodoviária do Alentejo para a 

reabertura do terminal rodoviário da cidade. 
Após várias reuniões entre as duas entidades que 

decorreram nos últimos meses ficou decidida a 

reabertura do terminal no dia 1 de março e o horá-
rio de funcionamento, que é de segunda a sexta-

feira das 7h30 às 18h30 no período escolar e das 

7h30 às 18h no período não escolar.

Esta infraestrutura esteve encerrada vários 


anos, com os utentes a terem de esperar pelos 

autocarros de pé no exterior, suportando as 

condições climatéricas adversas que se verifi-
cam ao longo do ano e sem puderem utilizar as 

casas de banho. Com este acordo, a autarquia 

assegurou que o Terminal Rodoviário de 

Reguengos de Monsaraz fica disponível para os 

munícipes, criando condições de comodidade 

para que as pessoas possam aguardar pelos auto-
carros no seu interior.


Autarquia vai dar apoio psicossocial, logístico e no acolhimento de emergência para os refugiado


Reguengos de Monsaraz criou equipa de missão Juntos pela Ucrânia 

 O Município de Reguengos de Monsaraz criou 

no dia 2 de março a equipa de missão Juntos pela 

Ucrânia. Esta equipa está a funcionar em articu-
lação com o Ministério da Administração 

Interna, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
o Alto Comissariado para as Migrações e a 

Embaixada da Ucrânia. 
Para responder à crise humanitária causada pela 

invasão da Ucrânia pela Rússia, a autarquia cons-
tituiu a equipa para prestar apoio aos refugiados 

em três eixos de ação. O primeiro eixo centra-se 

no apoio ao acolhimento de emergência para os 

refugiados e pretende, através da Bolsa de 

Emprego, rececionar e proceder ao levantamento 

junto das empresas do concelho, de empregado-
res interessados em receber ou criar postos de 

trabalho que permitam aos refugiados a sua inte-
gração no mercado de trabalho e na vida ativa 

local.  
Ainda neste âmbito, a Bolsa de Habitação poderá 


receber as ofertas de habitação de proprietários 

do concelho, que estejam livres e pretendam soli-
dariamente acomodar as famílias de refugiados. 
Através da Bolsa de Acolhimento vai proceder-se 

ao levantamento de ofertas de agregados familia-
res que pretendam receber famílias de refugiados 

nas suas próprias habitações e com a Bolsa de 

Apoio Jurídico será criada uma rede de voluntári-
os, na área da advocacia, que queiram dar todo o 

apoio jurídico aos refugiados que sejam acolhi-
dos no concelho.  
O segundo eixo terá a componente de apoio 

psicossocial, com a autarquia a disponibilizar 

apoio psicológico e a acompanhar e ajudar as 

famílias vindas do contexto de guerra na adapta-
ção a um novo país. Neste âmbito será também 

prestado apoio no contato com familiares na 

Ucrânia e posteriormente no acolhimento do 

membro do agregado ausente, caso pretendam 

continuar a residir no concelho. A autarquia vai 


ainda efetuar o levantamento e identificação de 

famílias já residentes e promover a realização de 

Cursos de Português.  
O terceiro eixo baseia-se no Apoio Logístico e 

terá equipas que providenciarão o apoio na reco-
lha de bens, em articulação com a família ucra-
niana que iniciou o processo de recolha, assim 

como no transporte desses bens. Este eixo inte-
gra também a preparação das habitações que 

estejam disponíveis através das bolsas de habita-
ção e acolhimento ou das habitações disponibili-
zadas pelo município e o fornecimento da 

alimentação para os refugiados.  
A equipa de missão Juntos pela Ucrânia poderá 

ser contactada para qualquer assunto relaciona-
do com estes três eixos de atuação ou outros 

esclarecimentos através do telefone 969628851 e 

por e-mail (juntosucrania@cm-reguengos-
monsaraz.pt).


Testes estão a ser efetuados nas farmácias Martins e Moderna


Centro de testagem à covid-19 em Reguengos de Monsaraz foi suspenso 

no dia 4 de março

O centro de testagem à covid-19 que esteve a 

funcionar na Biblioteca Municipal de Reguen-
gos de Monsaraz, localizada no Palácio Rojão, foi 

suspenso na sexta-feira, dia 4 de março, devido à 

pouca afluência de pessoas para realizarem 

testes. O centro de testagem poderá ser reaberto 

se o Município de Reguengos de Monsaraz 
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considerar que é necessário.

Atualmente, quem precisar de efetuar testes à 

covid-19 poderá dirigir-se às farmácias Martins e 

Moderna, em Reguengos de Monsaraz. Desde o 

início de janeiro, a autarquia reforçou a testagem 

à covid-19 em todo o concelho em parceria com 

as farmácias, tendo sido realizados milhares de 


Organização Parceiros 

DISCUSSÃO DOS POSSÍVEIS DESAFIOS PARA O ALENTEJO 
NA PRÓXIMA DÉCADA 

REGUENGOS DE MONSARAZ


18 MARÇO 2022 - 10h30 AUDITÓRIO MUNICIPAL


ENTRADA LIVRE 

Início da sessão: 10h30 
Participantes 

testes no centro de testagem da cidade, nas 

freguesias, nas escolas e nos lares de idosos.

A câmara municipal pretendeu desta forma 

responder à elevada procura de testes e contri-
buir para que os diagnósticos fossem precoces, 
evitando a propagação do vírus.


DO 

AGENDA CULTURAL


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 

MONSARAZ 

Museu do Fresco 
Monsaraz Medieval - O Sistema Defensivo 
Horário: 09h30-12h30 e 14h-17h30 

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

Ruas de Monsaraz 
Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Igreja de Santiago 
Around the Blue 
Técnica de Tinta da China - Ana Camilo 
12 de fevereiro a 30 de abril 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h 

SÃO PEDRO DO CORVAL 

Casa do Barro - Centro Interpretativo da 
Olaria e do Barro 
Origem Comum 
«Práticas artesanais situadas - conhecimento, técnica e 
feitura» 
Horário: 9h30 -12h e 14h -17h30 
Encerra à 2.ª feira 

EVENTOS 

Sharish Monsaraz Natur Trail 

Trail Running 
26 a 27 março 2022 
Local: Monsaraz 

Monsaraz Extreme 

Troféu Nacional de Hard Enduro 
3 abril 2022 
Inscrições e informações em meliciasteam.com 
Local: Monsaraz 

Fórmula Windsurf 

European Championships 2022 
11 a 16 abril 2022 
Local: Centro Náutico de Monsaraz 

Principais Deliberações 

da Câmara Municipal


Reunião de 16 de fevereiro 2022

l Início do procedimento de elaboração do 

Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude de Reguengos de Monsaraz - 

Aprovado por Unanimidade


l Transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da ação social 

–Ano de 2022 -Aprovado por Unanimidade


Reunião de 2 de março 2022

l Voto de Solidariedade para com o povo 

Ucraniano -Aprovado por Unanimidade


l Fatores de Ponderação Específicos – Critérios 

de Apoio ao Associativismo Desportivo – Ano 

2022 - Aprovado por Unanimidade


l Atribuição de Apoios às Associações de 

Natureza Cultural, Recreativa - Ano 2022 -

Aprovado por Unanimidade


l Atribuição de Apoios às Associações de 

Natureza Social - Ano 2022 - Aprovado por 

Unanimidade
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