
  

   

       

 

       

       

     

 

  

 

 

 

SÍNTESE INFORMATIVA  | EDIÇÃO: JUNHO DE 2022 

AGENDA CULTURAL


10 A 13.JUNHO.2022 

Festas 
de Santo 

António 
REGUENGOS DE MONSARAZ 

AS FESTAS DE VOLTA AO 
CENTRO DA CIDADE 

09h30 | Caminhada em Família
Partida e chegada na Praça da Liberdade 

10h00-16h00 | Feira das Suculentas 
(Organização do CACI da Santa Casa da 
Misericórdia de Reguengos de Monsaraz e 
da Associação Ani+)
Stand da Associação Ani+ 

16h30 | Abertura oficial das Festas de Santo 
António 2022 
Edifício dos Paços do Concelho 

17h00 | Abertura da Exposição de Pintura 
“Fernando Pessoa”, de Patico 
Auditório da Biblioteca Municipal 

18h30 | Banda da Sociedade Filarmónica
Corvalense 
Praça da Liberdade 

20h30 | Arruada da Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Reguengos de Monsaraz por 
várias artérias da cidade 

21h00 | Al-Canti
Largo Almeida Garrett 

Sexta-feira (10 junho) 

23h00 | Carolina Deslandes
Palco Principal 

Sábado (11 junho) 

00h00 | DJ Overule
Palco Principal 

11h30 | Animação de Rua com Kalimotxo Orkestar 

16h00 | Campanha de Adoção Animal - Adote Com 
Amor 
Stand da Associação Ani+ 

17h30 | Palestra - Nos 52 anos das Festas de Santo 
António “murmúrios em torno da história 
de Reguengos”, com a Dr.ª Paula 
Amendoeira 
Auditório da Biblioteca Municipal 

21h30 | Vozes D’alqueva
Largo Almeida Garrett 

21h00 | Grupo Corazón Flamenco - Sevilhanas de
Reguengos de Monsaraz
Praça da Liberdade 

11h30 | Animação de Rua com «Os Caprichosos» 

16h00 | Campanha de Adoção Animal - Adote Com 
Amor 
Stand da Associação Ani+ 

18h00 | Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia
Reguenguense
Praça da Liberdade 

17h00 | Palestra “Reguengos - Centro do Mundo”,
com o Arquiteto Jorge Cruz
Auditório da Biblioteca Municipal 

17h30 | Animação de Rua com Kalimotxo Orkestar 

Domingo (12 junho) 

- Marcha Infantil da Associação ANI+ 
- Marcha da Junta de Freguesia de 
Reguengos de Monsaraz
- Marcha da Associação Palco de Sonhos 

09h00 | 4.ª TVR Clássicas 
Partida da Praça da Liberdade 
Organização Trial Voz de Reguengos 

17h00 | Palestra – “Reguengos em Abril de 1974”,
com o Dr. Rui Amendoeira 
Auditório da Biblioteca Municipal 

21h00 | Desfile de Marchas Populares no Centro da 
Cidade 

00h00 | DJ Zinko
Palco Principal 

17h30 | Animação de Rua com «Os Caprichosos» 

18h00 | Corrida de Touros
Praça de Touros José Mestre Batista 
Organização: Toiros e Tauromaquia Lda 

23h00 | David Fonseca
Palco Principal 

18h00 | Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos 
de Monsaraz 
Praça da Liberdade 

00h00 | Fogo-de-Artifício
Junto ao Palco Principal 

00h00 | Baile de Santo António com a Banda 
Karisma 
Largo Almeida Garrett 

Segunda-feira (13 junho) Feriado Municipal 

11h00 | Eucaristia
Praça da Liberdade 

17h00 | Arruada da Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Reguengos de Monsaraz 
por várias artérias da cidade 

Feira de Artesanato 
Avenida António José de Almeida 

23h00 | Toy
Palco Principal 

09h30 | Içar das Bandeiras
Praça da Liberdade 

10h30 | Chegada das Imagens dos Padroeiros das 
Paróquias da Unidade Pastoral de
Reguengos de Monsaraz
Praça da Liberdade 

23h00 | One Vision – Tributo aos Queen 
Palco Principal 

Exposição Fernando Pessoa
Exposição de Pintura de Patico, Auditório da Biblioteca 
Municipal 

_______________________________________________ 

21h00 | Desfile e Atuação de Marchas Populares no 
Centro da Cidade 

Bares, Stands e Tasquinhas
Avenida António José de Almeida (junto ao Parque da Cidade e do 
Mercado Municipal) e Praça da Liberdade 

ÉPOCA BALNEAR 2022 

HORÁRIO DE VIGILÂNCIA: das 9h00 às 19h00 todos 
os dias durante a época balnear 

PERÍODO: 10/06/2022 a 18/09/2022 

· Respeite os diferentes usos da zona balnear para não 
perturbar os outros banhistas. 

· Evite tomar banho nas zonas sem assistência a banhistas; 

Cuidados a ter na praia 

· Proteja-se do sol com chapéu e use óculos escuros que 
ofereçam uma proteção ecaz; 

· Evite a exposição aos raios solares mais fortes entre as 11h e 
as 16h30; 

· Beba líquidos com frequência pois ajudam a hidratar o 
corpo e a pele; 

· Utilize um protetor solar adequado à sua pele e aplique-o 30 
minutos antes de se expor ao sol, para que tenha tempo de 
penetrar na pele; 

· Respeite as instruções dos nadadores-salvadores. A praia 
encontra-se vigiada em toda a sua área durante a época 
balnear das 9:00 às 19:00; 

· A praia possui equipamentos e posto de primeiros-socorros 
aberto das 9:00 às 19:00; 

· Tome cuidado mesmo quando o céu está encoberto, porque 
as radiações atravessam as nuvens; 

· Pratique desporto apenas nas áreas determinadas para o 
efeito. Não incomode, nem ponha em perigo a sua vida e a 
dos outros; 

Regras de Segurança 

· Depois das refeições espere pelo menos 3 horas para entrar 
na água; 

· Preste atenção aos sinais das bandeiras de segurança; 

· Vigie de forma atenta e permanente as suas crianças; 

· Não alimente aves ou peixes em estado selvagem; 

· É interdito o sobrevoo desportivo por meios aéreos; 

· Não acampe nem faça fogueiras na praia; 

· Não leve animais de estimação para a praia, exceto cães 
guia ao serviço de invisuais ou surdos; 

· É proibido o uso de fogo-de-artifício e explosivos; 

· Não circule com viaturas na praia; 

· Preserve os sons naturais. Evite o ruído; 

· Evite afastar-se muito das margens; 

· Preste atenção aos fundos rochosos e irregulares. 

Preserve a Natureza 

· A praia é um bem público, sendo assegurado, sempre, livre 
e franco acesso a ela; 

· Coloque os resíduos nos recipientes apropriados e 
disponíveis à entrada do passadiço e no areal. Colabore ao 
separar os resíduos; 

· É proibida a permanência de barracas, guarda-sóis, 
autocaravanas, com nalidade de acampamento no areal e 
nas áreas da praia; 

· Parque geral com 450 lugares a 120 metros da entrada 
acessível da praia, estando sempre aberto; 

· Colabore na conservação do espaço envolvente. Utilize os 
acessos devidamente assinalados; 

Estacionamento: 

· É proibido o comércio, a prestação de serviços e a realização 
de eventos na praia sem que exista licenciamento prévio 
devidamente autorizado; 

· Caminhar para proteger: 18 de setembro. 

Na saída de praia: 

· Não deixar resíduos nem beatas na praia, devendo estes ser 
acondicionados nos contentores respetivos (máscaras e 
luvas são sempre depositados nos contentores de lixo 
indiferenciados). 

· Noticia Verde: de junho a setembro no Jornal Palavra; 

Atividades de educação ambiental inseridos no 
programa Bandeira Azul: 

· Limpeza da praia: 12 e 26 de julho e 9 de agosto; 

· Exposição Ecossistemas pelo C.A.O da Santa Casa da 
Misericórdia: 14 de junho; 

· Parque com lugares destinados a utentes com mobilidade 
condicionada sem cartão (grávidas, idosos, etc.): 3 lugares 
a 20 metros da entrada acessível da praia. 

· Workshop “Recuperação de ecossistemas – o que posso 
fazer”” - 18 de agosto; 

· Programa rádio- “2 minutos verdes”: de junho a setembro 
na Unirádio; 

· Parque reservado para pessoas com deciência portadoras 
de cartão de estacionamento aprovado: 4 lugares a 5 
metros da entrada acessível da praia; 

· Passeio de barco – Observação de ecossistemas: 1 de julho; 

· Ocina de reciclagem: 12 de agosto; 

BANDEIRA AZUL 

EXPOSIÇÕES 

MONSARAZ 

REGUENGOS DE MONSARAZ 

Obras de Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, 
Luís Noronha da Costa, Lucio Muñoz e Manuel Amado 

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

Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 
Encerra à segunda e terça-feira 

Horário: 10h -12h30 e 14h -17h30 
Encerra ao fim-de-semana 

Fernando Pessoa 
Exposição de Pintura de Patico 
10 de junho a 2 de julho 

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 

Sacristia da Igreja de Santiago 

Instrumentos musicais do mundo 
Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h30 

Museu Coleção Vintém 

Igreja de Santiago 

14 de maio a 26 de junho 

Exposição de Artes Plásticas da Escola de Artes 
Decorativas António Arroio 

“ 20ª Exposição de ex-alunos e professores da Escola 
António Arroio” 

Horário: 9h30-12h30 e 14h-17h 

Campeonatos Nacionais de Orientação Pedestre 

Local: Reguengos de Monsaraz 

Sprint relay, Distância Média, Pre-0 e Estafetas 
10 a 12 junho 2022 

Festival Arte(s) em Palco 

Sons do Deserto - Teatro e Música 

Reguengos de Monsaraz | 18 de junho | 21h30 
Local: Auditório Municipal 

Monsaraz | 19 de junho | 21h30 
Local: Arena do Castelo 

Essência de Marimba - Fados e Choro 

Companhia TEatroensaio - Teatreia Associação 

Cultural e Bolsa D’Originais Associação Cultural 

Telheiro | 1 de julho | 21h30 
Local: Largo da Fonte 

Outeiro | 9 de julho | 21h30 
Local: Centro de Convívio de Outeiro 

São Marcos do Campo | 2 de julho | 21h30 
Local: Largo do Cruzeiro 

Quarteto Chapa 4 -Música 

EVENTOS 

Principais Deliberações 

da Câmara Municipal


Reunião de 11 de maio 2022


Minuta de protocolo de colaboração para a realização 

da prova STARMAN Portugal – Alentejo Edição 2022 -

Aprovado por Unanimidade


Via Pedonal de Reguengos de Monsaraz - Aprovado por 

Unanimidade


Reunião de 25 de maio 2022 


Início do procedimento de alteração ao Regulamento 

Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a 

Estudantes do Ensino Superior Público - Festas de 

Santo António 2022 - Aprovado por Unanimidade


Criação do Conselho Municipal de Saúde de Reguen-
gos de Monsaraz e aprovação do projeto do respetivo 

regimento - Aprovado por Unanimidade


Abertura de concurso para atribuição de habitação 

social em regime de arrendamento apoiado sita no 

Bairro 25 de Abril,n.º 62,rés-do-chão,em São Pedro do 

Corval - Aprovado por Unanimidade
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